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دين اإلسالم
يَن  اإلسالم هو االستسالم هلل بالتوحيد ، واالنقياد له بالطاعة ، والبراءة من الشرك وأهله ، قال تعالى:﴿ِإنَّ الدِّ
ِخَرِة  َبَل ِمنآُْه َوُهَو ِفي الآْ اَلِم ِديًنا َفَلنآْ ُيقآْ ِسآْ الُم﴾ )آل عمران: 19(  ، وقال تعالى : ﴿َوَمنآْ َيبآَْتِغ َغيآَْر اإلآْ ِعنآَْد اهللَِّ اإلآِْسآْ

ِمَن الآَْخاِسِريَن﴾ )آل عمران : 85( .
فاألنبياء جميعهم عليهم السالم جاءوا بهذا اإلسالم العام ، قال اهلل تعالى عن نوح عليه السالم: ﴿َفِإنآْ َتَولَّيآُْتمآْ 
ِلِميَن﴾ )يونس : 72( ، وقال تعالى: ﴿ ُت َأنآْ َأُكوَن ِمَن الآُْمسآْ ِرَي ِإالَّ َعَلى اهللَِّ َوُأِمرآْ ٍر ِإنآْ َأجآْ َفَما َسَألآُْتُكمآْ ِمنآْ َأجآْ
ِلُموَن﴾ )البقرة : 132(  يَن َفاَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأنآُْتمآْ ُمسآْ َطَفى َلُكُم الدِّ ُقوُب َيا َبِنيَّ ِإنَّ اهللََّ اصآْ ى ِبَها ِإبآَْراِهيُم َبِنيِه َوَيعآْ َوَوصَّ
ُن َأنآَْصاُر اهللَِّ آَمنَّا ِباهللَِّ  َر َقاَل َمنآْ َأنآَْصاِري ِإَلى اهللَِّ َقاَل الآَْحَواِريُّوَن َنحآْ ا َأَحسَّ ِعيَسى ِمنآُْهُم الآُْكفآْ ، وقال تعالى : ﴿َفَلمَّ
َهاُتُهمآْ َشتَّى  َوٌة لَعالٍَّتَ ُأمَّ ِلُموَن﴾ )آل عمران : 52( ، وقال النبي صلى اهلل عليه سلم :)اأَلنآِْبَياُء ِإخآْ َهدآْ ِبَأنَّا ُمسآْ َواشآْ

َوِديُنُهمآْ َواِحٌد( رواه البخاري.

وهو ثالث مراتب : 

أواًل : اإلسالم بمعناه الخاص .

ثانيًا : اإليمان ويشمل األعمال الباطنة .

ثالثًا : اإلحسان . 
فإذا ُذكرت هذه المراتب الثالثة مجتمعة )اإلسالم ، واإليمان ، واإلحسان( في نص  من كتاب اهلل أو سنة 
رسول اهلل  صلى اهلل عليه سلم كان لكل واحد منها معنى خاصًا ، فُيقَصُد باإلسالم األعمال الظاهرة ، وُيقَصُد باإليمان 
األمور الغيبية ، وُيقَصُد باإلحسان أعلى درجات الدين ، فإذا انفرد اإلسالم في نص دخل فيه اإليمان ، وإذا انفرد 

اإليمان دخل فيه اإلسالم ، وإذا انفرد اإلحسان دخل فيه اإلسالم واإليمان .
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أواًل-  اإلسالم
وهو جميع األقوال واألعمال الظاهرة التي َأَمَرنا اهلل تعالى أو رسوله صلى اهلل عليه سلم بفعلها .

وأركانه خمسة : 
1- شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمدًا رسول اهلل .  2- إقام الصالة .

3- صوم رمضان.    4-إيتاء الزكاة.       5- حج بيت اهلل الحرام .

ًدا َعبآُْدُه َوَرُسوُلُه  ٍس َشَهاَدِة َأنآْ اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ َوَأنَّ ُمَحمَّ اَلُم َعَلى َخمآْ  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه سلم :)ُبِنَى اإِلسآْ
ِم َرَمَضاَن(متفق عليه. َكاِة َوَحجِّ الآَْبيآِْت َوَصوآْ اَلِة َوِإيَتاِء الزَّ َوِإَقاِم الصَّ

ا- الشهادتان )ال إله إال اهلل ؛ محمد رسول اهلل( :
- )شهادة أن ال إله إال اهلل(  معناها : االعتقاد واإلقرار أنه ال يستحق العبادة إال اهلل ، والتزام ذلك ، والعمل 

به .
)ال إله( نفي اإللهية عن ما سوى اهلل ، ووجوب الكفر بكل ما يعبد من دون اهلل .

)إال اهلل( إثبات اإللهية هلل تعالى وحده ، أي استحقاق اهلل وإفراده سبحانه بجميع أنواع العبادة .
َلُهُه  و«اهلل« علم على الرب جل وعال ال يسمى به غيره ، وأصله )ِإَله( بمعنى مَألآْوه أي معبود ، وهو الذي َتأآْ

القلوب محبة وإجالاًل، وتعظيمًا وذاًل وخضوعًا ، وخوفًا ورجاًء ، وتوكاًل عليه ، وسؤااًل منه ودعاء له .
ِمنآْ ِباهللَِّ َفَقِد  اُغوِت َوُيؤآْ والنفي واإلثبات هما ركنا شهادة أن ال إله إال اهلل ، قال اهلل تعالى: ﴿َفَمنآْ َيكآُْفرآْ ِبالطَّ
اُغوِت﴾ معنى الركن األول )ال إله( ، وقوله:  َوِة الآُْوثآَْقى﴾ )البقرة : 256( ، فقوله: ﴿َفَمنآْ َيكآُْفرآْ ِبالطَّ َسَك ِبالآُْعرآْ َتمآْ اسآْ

ِمنآْ ِباهللَِّ﴾ معنى الركن الثاني )إال اهلل( . ﴿َوُيؤآْ
ولكي تنفع هذه الكلمة )ال إله إال اهلل( قائلها البد أن يكون :

َلمآْ َأنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ﴾ ) محمد : 19( . - عالمًا بمعناها ، قال تعالى:﴿ َفاعآْ
َتاُبوا﴾ )الحجرات: 15( .  ِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا ِباهللَِّ َوَرُسوِلِه ُثمَّ َلمآْ َيرآْ - مستيقنًا بما تدل عليه ، قال تعالى:﴿ِإنََّما الآُْمؤآْ
- قاباًل لما دّلت عليه من عبادة اهلل وحده وترك عبادة ما سواه ، قال تعالى: ﴿ِإنَُّهمآْ َكاُنوا ِإَذا ِقيَل َلُهمآْ ال ِإَلَه 

ُنوٍن﴾ )فصلت : 35 ، 36( . َتكآِْبُروَن ، َوَيُقوُلوَن َأِئنَّا َلَتاِرُكو آِلَهِتَنا ِلَشاِعٍر َمجآْ ِإال اهللَُّ َيسآْ
َوِة الآُْوثآَْقى﴾  َسَك ِبالآُْعرآْ َتمآْ ِسٌن َفَقِد اسآْ َهُه ِإَلى اهللَِّ َوُهَو ُمحآْ ِلمآْ َوجآْ - منقادًا لما دلت عليه ، قال تعالى : ﴿َوَمنآْ ُيسآْ

)لقمان: 22( .
ًدا َعبآُْدُه َوَرُسوُلُه  َهُد َأنآْ اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ ، َوَأنَّ ُمَحمَّ - صادقًا بقولها ، قال النبي صلى اهلل عليه سلم : )َما ِمنآْ َعبآٍْد َيشآْ

َمُه اهللَُّ َعَلى النَّاِر(رواه أحمد .  قًا ِمنآْ َقلآِْبه ، ِإالَّ َحرَّ ِصدآْ
َم َعَلى النَّاِر َمنآْ َقاَل : اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ ، َيبآَْتِغي ِبَذِلَك  - مخلصًا بقولها ، قال النبي صلى اهلل عليه سلم: )ِإنَّ اهللََّ َقدآْ َحرَّ

َه اهلِل(متفق عليه . َوجآْ
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- محبًا لها ، ولما تدل عليه، وألهلها العاملين بها ، قال تعالى:﴿َوِمَن النَّاِس َمنآْ َيتَِّخُذ ِمنآْ ُدوِن اهللَِّ َأنآَْداًدا ُيِحبُّوَنُهمآْ 
َكُحبِّ اهللَِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا هلِلَِّ﴾ )البقرة : 165( ، فيجب الوالء للمؤمنين والبراءة من الكافرين  :

فالوالء :
 هو محبة المؤمنين من أي جنس أو عرق أو بلد كانوا ألجل إيمانهم ، ونصرتهم ، والنصح لهم ، وإعانتهم 
، ورحمتهم ، واحترامهم ، وإكرامهم  ، والتألم لما يصيبهم من المصائب ، والسرور بنصرهم ، قال تعالى: ﴿
َكاَة  ُتوَن الزَّ اَلَة َوُيؤآْ َكِر َوُيِقيُموَن الصَّ َن َعِن الآُْمنآْ ُروِف َوَينآَْهوآْ ُمُروَن ِبالآَْمعآْ ٍض َيأآْ ِلَياُء َبعآْ ُضُهمآْ َأوآْ ِمَناُت َبعآْ ِمُنوَن َوالآُْمؤآْ َوالآُْمؤآْ
َحُمُهُم اهللَُّ ِإنَّ اهللََّ َعِزيٌز َحِكيٌم﴾ )التوبة : 71( ، وقال : ﴿ِإنََّما َوِليُُّكُم اهللَُّ َوَرُسوُلُه  َوُيِطيُعوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه ُأوَلِئَك َسَيرآْ
َب اهللَِّ  َكاَة َوُهمآْ َراِكُعوَن ، َوَمنآْ َيَتَولَّ اهللََّ َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا َفِإنَّ ِحزآْ ُتوَن الزَّ اَلَة َوُيؤآْ َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ
ِمُن َأَحُدُكمآْ َحتَّى ُيِحبَّ أَلِخيِه ، َما  ُهُم الآَْغاِلُبوَن﴾ )المائدة : 55 ، 56( ، وقال النبيصلى اهلل عليه سلم : )اَل ُيؤآْ

ِسِه(متفق عليه . ُيِحبُّ ِلَنفآْ

فالمؤمنون الُخلَّص كالصديقين والصالحين ، وفي ُمَقَدِمهم أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه سلم تجب محبتهم مطلقًا 
، وأما المؤمنون الذين خلطوا عماًل صالحًا وآخر سيئًا ، فُيَحبآْون من وجه وُيبآَْغضون من وجه ، ُيَحبون لما فيهم من 

اإليمان ، ويبغضون لما فيهم من المعصية التي هي دون الكفر والشرك   .
ومحبتهم تقتضي مناصحتهم واإلنكار عليهم ؛ فال يجوز السكوت على معاصيهم ، بل ينكر عليهم ، ويؤمرون 
بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، وتقام عليهم الحدود والتعزيرات حتى يكفوا عن معاصيهم ويتوبوا من سيئاتهم 

َتَدل في شأنهم . ، لكن ال ُيبآَْغضون بغضًا خالصًا فُيَتَبرأ منهم ، وال ُيَحبُّون ويوالون حبًا ومواالة خاِلَصين ، بل ُيعآْ
فإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر ، وطاعة ومعصية ، وسنة وبدعة ، استحق من المواالة والثواب بقدر ما 

فيه من الخير ، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر .

والبراء : 
عدم تولى المنافقين وعموم الكفار ، والتبري منهم ومن أعمالهم ، من أي جنس أو عرق أو بلد كانوا ؛ ألنهم 
يحادون اهلل ويبارزونه بأعظم المعاصي والذنوب وهو الشرك أو الكفر ، فيعبدون غيره ، أو يجعلون له شريكًا ، 
ُضُهمآْ  ِلَياَء َبعآْ أو يتنقصونه وال ينزهونه جل وعال ، قال تعالى: ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتتَِّخُذوا الآَْيُهوَد َوالنََّصاَرى َأوآْ
اِلِميَن﴾ )المائدة: 51( ، وقال تعالى: ﴿َوالَِّذيَن  َم الظَّ ِدي الآَْقوآْ ٍض َوَمنآْ َيَتَولَُّهمآْ ِمنآُْكمآْ َفِإنَُّه ِمنآُْهمآْ ِإنَّ اهللََّ اَل َيهآْ ِلَياُء َبعآْ َأوآْ
وَن َمنآْ  ِخِر ُيَوادُّ ِم الآْ ِمُنوَن ِباهللَِّ َوالآَْيوآْ ًما ُيؤآْ ٍض﴾ )األنفال : 73( ، وقال تعالى: ﴿اَل َتِجُد َقوآْ ِلَياُء َبعآْ ُضُهمآْ َأوآْ َكَفُروا َبعآْ
َواَنُهمآْ َأوآْ َعِشيَرَتُهمآْ ﴾ )المجادلة : 22(  ، وقال تعالى: ﴿َقدآْ  َحادَّ اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَلوآْ َكاُنوا آَباَءُهمآْ َأوآْ َأبآَْناَءُهمآْ َأوآْ ِإخآْ
َنا  ُبُدوَن ِمنآْ ُدوِن اهللَِّ َكَفرآْ ا َتعآْ ِمِهمآْ ِإنَّا ُبَرآُء ِمنآُْكمآْ َوِممَّ َوٌة َحَسَنٌة ِفي ِإبآَْراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإذآْ َقاُلوا ِلَقوآْ َكاَنتآْ َلُكمآْ ُأسآْ

َدُه﴾)الممتحنة : 4( . ِمُنوا ِباهللَِّ َوحآْ َضاُء َأَبًدا َحتَّى ُتؤآْ َنُكُم الآَْعَداَوُة َوالآَْبغآْ َنَنا َوَبيآْ ِبُكمآْ َوَبَدا َبيآْ
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والبراء من الكفار ال يستلزم ظلمهم ، أو االعتداء على أنفسهم ، أو أعراضهم ، أو أموالهم ، أو إكراههم على 
يِن َوَلمآْ  اإلسالم ، بل يحرم ذلك كله على المسلم ، قال تعالى: ﴿اَل َينآَْهاُكُم اهللَُّ َعِن الَِّذيَن َلمآْ ُيَقاِتُلوُكمآْ ِفي الدِّ
ِسِطيَن ، ِإنََّما َينآَْهاُكُم اهللَُّ َعِن الَِّذيَن َقاَتُلوُكمآْ ِفي  ِسُطوا ِإَليآِْهمآْ ِإنَّ اهللََّ ُيِحبُّ الآُْمقآْ وُهمآْ َوُتقآْ ِرُجوُكمآْ ِمنآْ ِدَياِرُكمآْ َأنآْ َتَبرُّ ُيخآْ
اِلُموَن﴾)الممتحنة  ُهمآْ َوَمنآْ َيَتَولَُّهمآْ َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّ َراِجُكمآْ َأنآْ َتَولَّوآْ َرُجوُكمآْ ِمنآْ ِدَياِرُكمآْ َوَظاَهُروا َعَلى ِإخآْ يِن َوَأخآْ الدِّ
ٍم َعَلى َأالَّ  ِرَمنَُّكمآْ َشَنآُن َقوآْ ِط َواَل َيجآْ اِميَن هلِلَِّ ُشَهَداَء ِبالآِْقسآْ : 8 ، 9( ، وقال تعالى : ﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ
َراَه ِفي  َمُلوَن﴾ )المائدة : 8( ، وقال تعالى: ﴿ اَل ِإكآْ َوى َواتَُّقوا اهللََّ ِإنَّ اهللََّ َخِبيٌر ِبَما َتعآْ َرُب ِللتَّقآْ ِدُلوا ُهَو َأقآْ ِدُلوا اعآْ َتعآْ
﴾ )البقرة : 256( ، وقال النبي صلى اهلل عليه سلم :)َمنآْ َقَتَل ُمَعاِهًدا َلمآْ َيَرحآْ َراِئَحَة  ُد ِمَن الآَْغيِّ شآْ يِن َقدآْ َتَبيََّن الرُّ الدِّ

الآَْجنَِّة َوِإنَّ ِريَحَها َلُيوَجُد ِمنآْ َمِسيَرِة أربآِْعيَن َعاًما(رواه البخاري .
لكن يجب على المسلم دعوتهم ، وتبيين الحق لهم ، وإقامة الحجة عليهم ، إلخراجهم من الظلمات إلى النور 

ومن عبادة الخلق إلى عبادة الواحد األحد .

)شهادة أن محمد رسول اهلل( معناها : 
االعتراف ظاهرًا وباطنًا بأن محمدًا عبُد اهلل ورسوله إلى الناس كافة ، والعمل بمقتضى هذه الشهادة .

)محمد( هو محمد بن عبد اهلل بن عبد المطلب بن هاشم ، القرشي , العربي ، من ولد إسماعيل بن إبراهيم 
عليه السالم .

ًة ِللنَّاِس َبِشيرًا َوَنِذيرًا﴾  َسلآَْناَك ِإالَّ َكافَّ )رسول اهلل( أرسله اهلل إلى اإلنس والجن ، بشيرًا ونذيرًا ، قال تعالى: ﴿َوَما َأرآْ
َقاَن َعَلى َعبآِْدِه ِلَيُكوَن ِللآَْعاَلِميَن َنِذيًرا﴾ )الفرقان : 1( ، وخاِتمًا  َل الآُْفرآْ )سـبأ: 28( ، وقال تعالى:﴿َتَباَرَك الَِّذي َنزَّ
ٌد َأَبا َأَحٍد ِمنآْ ِرَجاِلُكمآْ َوَلِكنآْ َرُسوَل اهللَِّ َوَخاَتَم  به صلى اهلل عليه سلم األنبياء والمرسلين ، قال تعالى: ﴿َما َكاَن ُمَحمَّ
النَِّبيِّيَن﴾ )األحزاب : 40( ، ناسخًا برسالته الرساالت السابقة ، فال يقبل اهلل من أحد دينًا إال باتباع محمد صلى 
َبَل  اَلِم ِديًنا َفَلنآْ ُيقآْ ِسآْ اهلل عليه سلم ، وال يصل أحد إلى نعيم الجنة إال من طريقه ، قال تعالى: ﴿َوَمنآْ َيبآَْتِغ َغيآَْر اإلآْ

ٍد ِبَيِدِه ،  ُس ُمَحمَّ ِخَرِة ِمَن الآَْخاِسِريَن﴾)آل عمران : 85(  ، وقال صلى اهلل عليه سلم : )َوالَِّذي َنفآْ ِمنآُْه َوُهَو ِفي الآْ
ِسلآُْت ِبِه ، ِإالَّ َكاَن ِمنآْ  ِمنآْ ِبالَِّذي ُأرآْ َراِنيٌّ ، ُثمَّ َيُموُت َوَلمآْ ُيؤآْ ِة ، َيُهوِديٌّ َواَل َنصآْ َمُع ِبي َأَحٌد ِمنآْ َهِذِه اأُلمَّ اَل َيسآْ

َحاِب النَّاِر(رواه مسلم . َأصآْ
فتجب طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر ، واجتناب ما نهى عنه وزجر ، وأن ال يعبد اهلل إال بما شرع ، 
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكمآْ َعنآُْه َفانآَْتُهوا﴾ )الحشر: من الية7( ، وقال تعالى : ﴿َفآِمُنوا  قال تعالى: ﴿ َوَما آَتاُكُم الرَّ
ِمُن ِباهللَِّ  يِّ الَِّذي ُيؤآْ ُمِّ ِباهللَِّ َوَرُسوِلِه َوالنُّوِر الَِّذي َأنآَْزلآَْنا﴾ )التغابن : 8( ، وقال تعالى : ﴿َفآِمُنوا ِباهللَِّ َوَرُسوِلِه النَِّبيِّ األآْ

َتُدوَن﴾ )األعراف : 158( . َوَكِلَماِتِه َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكمآْ َتهآْ
والشهادتان هما اللتان يدخل المرء بهما في اإلسالم ، والنطق بهما اعتراف بمدلولهما والتزام بالقيام بما تقضيانه 

من أداء شعائر اإلسالم .
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ونواقض الشهادتين هي نواقض اإلسالم كالشرك باهلل ، واالستهزاء بالدين ، والسحر . وسيأتي بيان شيء منها .
2- الصالة .
3- الزكاة .

4- صوم رمضان .
5- حج بيت اهلل الحرام . سيأتي شرح هذا األركان إن شاء اهلل .

ثانيًا-  اإليمان
اإليمان : هو التصديق الجازم واإلقرار الكامل واالعتراف التام بوجود اهلل وربوبيته وألوهيته ، واطمئنان القلب 
بذلك ، والتزامه بأوامر اهلل تعالى واجتناب نواهيه ، وبنبوة محمد صلى اهلل عليه سلم وقبول جميع ما أخبر به 
عن ربه وعن دين اإلسالم واالنقياد له صلى اهلل عليه سلم بالطاعة المطلقة فيما أمر به ، والكف عما نهى عنه 

ظاهرًا وباطنًا ، وإظهار الخضوع والطمائنينة لكل ذلك .
 

﴿ِإنََّما  تعالى:  ، قال  بالمعصية  وينقص  بالطاعة  يزيد   ، بالجوارح  ، وعمل  باللسان  ، وقول  بالقلب  اعتقاد  فهو 
ُلوَن﴾ )األنفال  ِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ُذِكَر اهللَُّ َوِجَلتآْ ُقُلوُبُهمآْ َوِإَذا ُتِلَيتآْ َعَليآِْهمآْ آَياُتُه َزاَدتآُْهمآْ ِإيَماًنا َوَعَلى َربِِّهمآْ َيَتَوكَّ الآُْمؤآْ
﴾ )الفتح: 4( ،  َداُدوا ِإيَماًنا َمَع ِإيَماِنِهمآْ ِمِنيَن ِلَيزآْ ِكيَنَة ِفي ُقُلوِب الآُْمؤآْ : 2( ، وقال تعالى : ﴿ ُهَو الَِّذي َأنآَْزَل السَّ
َناَها ِإَماَطُة اأَلَذى  َضُلَها اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ ، َوَأدآْ ٌع َوَسبآُْعوَن ُشعَبًة ، َأفآْ وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه سلم : )اإِليَماُن ِبضآْ

َبٌة ِمَن اإِليَماِن(متفق عليه . ِريِق ، َوالآَْحَياُء ُشعآْ َعِن الطَّ
وأركانه ستة : اإليمان باهلل ، ومالئكته ، وكتبه ، ورسوله ، وباليوم الخر ، وبالقدر خيره وشره . 

ِخِر َوالآَْمالِئَكِة  ِم الآْ ِرِب َوَلِكنَّ الآِْبرَّ َمنآْ آَمَن ِباهللَِّ َوالآَْيوآْ ِرِق َوالآَْمغآْ قال تعالى : ﴿َليآَْس الآِْبرَّ َأنآْ ُتَولُّوا ُوُجوَهُكمآْ ِقَبَل الآَْمشآْ
ِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِباهللَِّ َوَماَلِئَكِتِه  ُسوُل ِبَما ُأنآِْزَل ِإَليآِْه ِمنآْ َربِِّه َوالآُْمؤآْ َوالآِْكَتاِب َوالنَِّبيِّيَن ﴾ )البقرة: 177( ، وقال : ﴿آَمَن الرَّ

َناُه ِبَقَدٍر﴾ )القمر:49( .  ٍء َخَلقآْ َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه ﴾ )البقرة : 285( ،وقال : ﴿ِإنَّا ُكلَّ َشيآْ

ٍم ، ِإذآْ َطَلَع َعَليآَْنا َرُجٌل َشِديُد َبَياِض  ُن ِعنآَْد َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه سلم َذاَت َيوآْ َنَما َنحآْ اِب قال: َبيآْ وعن ُعَمَر بآِْن الآَْخطَّ
ِرُفُه ِمنَّا َأَحٌد ، َحتَّى َجَلَس ِإَلى النَِّبيِّ صلى اهلل عليه  َفِر ، َواَل َيعآْ ِر ، اَل ُيَرى َعَليآِْه َأَثُر السَّ عآَْ الثَِّياِب ، َشِديُد َسَواِد الشَّ
اَلِم ، َفَقاَل َرُسوُل  ِني َعِن اإِلسآْ ِبرآْ ُد ، َأخآْ يآِْه َعَلى َفِخَذيآِْه ، َوَقاَل : َيا ُمَحمَّ َبَتيآِْه ، وَضَع َكفَّ َبَتيآِْه ِإَلى ُركآْ َنَد ُركآْ سلم ، َفَأسآْ

ًدا َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه سلم ، َوُتِقيَم  َهَد َأنآْ اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل ، َوَأنَّ ُمَحمَّ اَلُم َأنآْ َتشآْ اهلِل صلى اهلل عليه سلم : اإِلسآْ
َت ، َقاَل : َفَعِجبآَْنا  َت ِإَليآِْه َسِبياًل ، َقاَل : َصَدقآْ َتَطعآْ َكاَة ، َوَتُصوَم َرَمَضاَن ، َوَتُحجَّ الآَْبيآَْت ، ِإِن اسآْ ِتَي الزَّ اَلَة ، َوُتؤآْ الصَّ
ِم الِخِر  ِمَن ِباهلِل ، َوَماَلِئَكِتِه ، َوُكُتِبِه ، َوُرُسِلِه ، َوالآَْيوآْ ِني َعِن اإِليَماِن ، َقاَل: َأنآْ ُتؤآْ ِبرآْ ُقُه ، َقاَل: َفَأخآْ َأُلُه َوُيَصدِّ َلُه َيسآْ
ُبَد اهلَل َكَأنََّك َتَراُه ، َفِإنآْ  َساِن ، َقاَل: َأنآْ َتعآْ ِني َعِن اإِلحآْ ِبرآْ َت ، َقاَل: َفَأخآْ ِه ، َقاَل: َصَدقآْ ِمَن ِبالآَْقَدِر َخيآِْرِه َوَشرِّ ، َوُتؤآْ
َلُم ، َقاَل: َفِإنَُّه  اِئُل ؟ ُقلآُْت: اهلُل َوَرُسوُلُه َأعآْ ِري َمِن السَّ َلمآْ َتُكنآْ َتَراُه َفِإنَُّه َيَراَك ،...، ُثمَّ َقاَل ِلي: َيا ُعَمُر ، َأَتدآْ
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(رواه مسلم . ِجبآِْريُل ، َأَتاُكمآْ ُيَعلُِّمُكمآْ ِديَنُكمآْ

1- اإليمان باهلل : 
أي اإليمان بوجود اهلل جل وعال وتوحيده بالربوبية واأللوهية .

ويكون اإِلنسان مسلمًا باإلقرار به ، والنطق بشهادة َأن ال إله إال اهلل وأن محمدًا رسول اهللَّ .

توحيد الربوبية :
اإلقرار بوجود اهلل تعالى ، وإفراده تعالى بأفعاله كالخلق ، والَرزق والسيادة ، واإلنعام ، والُملك ، والتصوير ، 
والعطاء والمنع ، والنفع والضر ، واإلحياء واإلماتة ، والتدبير المحكم ، والقضاء والقدر ، قال تعالى: ﴿اهللَُّ َخاِلُق 

ٍء﴾ )الزمر: من الية62( . ُكلِّ َشيآْ
وإثبات ما أثبت اهلل لنفسه ، وأثبته له رسوله صلى اهلل عليه سلم ، من األسماء الحسنى كالحي والقيوم قال تعالى 
ُد هلِلَِّ َربِّ الآَْعاَلِميَن  : ﴿اهللَُّ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو الآَْحيُّ الآَْقيُّوُم ﴾ )البقرة : 255( ، والرحمن والرحيم قال تعالى : ﴿الآَْحمآْ
ٍء ِمنآْ ِعلآِْمِه﴾ )البقرة : 255(  ِحيِم﴾ )الفاتحة : 2 ، 3( . والصفات الُعلى كالعلم ﴿َواَل ُيِحيُطوَن ِبَشيآْ َمِن الرَّ حآْ الرَّ
ِميُع الآَْبِصيُر﴾ )الشورى : 11( ، والعلو قال تعالى : ﴿ ٌء َوُهَو السَّ ، والسمع والبصر قال تعالى: ﴿َليآَْس َكِمثآِْلِه َشيآْ
ِقِهمآْ ﴾ )النحل : 50( ، واإلقرار هلل  َلى﴾ )األعلى: 1( ، وقال تعالى : ﴿َيَخاُفوَن َربَُّهمآْ ِمنآْ َفوآْ َعآْ َم َربَِّك األآْ َسبِِّح اسآْ

تعالى بمعانيها الصحيحة ودالالتها ، واستشعار آثارها ومقتضياتها في الخلق . 
َمُد ،  ونفي ما نفاه اهلل عن نفسه ، ونفاه عنه رسوله صلى اهلل عليه سلم  قال تعالى: ﴿ ُقلآْ ُهَو اهللَُّ َأَحٌد ، اهللَُّ الصَّ

َلمآْ َيِلدآْ َوَلمآْ ُيوَلدآْ ، َوَلمآْ َيُكنآْ َلُه ُكُفًوا َأَحٌد﴾)سورة اإلخالص(.

الّرّب : 
هو المعبود المالك المتصّرف ، ورّبنا هو اهللَّ الَّذي خلقنا وخلق جميع الخلق من عدم ، ورّبانا ورّبى جميع العالمين 
بنعمه ، وهو رّب كّل شيء ومالكه المتصّرف فيه ؛ الذي له األمر كله ، وبيده الخير كله ، وإليه يرجع األمر 

كله . 

وقد دل العقل على وجود اهلل تعالى وانفراده بالربوبية وكمال قدرته على الخلق وسيطرته عليهم ، وذلك بالنظر 
والتفكر في آيات اهلل الدالة عليه كالنظر في آياته تعالى في خلق النفس البشرية ، قال تعالى : ﴿َوِفي َأنآُْفِسُكمآْ 
اَها﴾ )الشمس : 7( ، فلو أن اإلنسان أمعن النظر  ٍس َوَما َسوَّ َأَفاَل ُتبآِْصُروَن ﴾ )الذاريات : 21( ، وقال تعالى : ﴿َوَنفآْ
في نفسه وما فيها من عجائب صنع اهلل ألرشده ذلك إلى أن له ربًا خالقًا حكيمًا خبيرًا ؛ إذ ال يستطيع اإلنسان 
أن يخلق النطفة التي كان منها ، أو أن يحولها إلى علقة ، أو يحول العلقة إلى مضغة ، أو يحول المضغة 

عظامًا ، أو يكسو العظام لحمًا .
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َفاِق َوِفي َأنآُْفِسِهمآْ َحتَّى َيَتَبيََّن   والنظر في آياته تعالى في خلق الكون ، قال اهلل تعالى : ﴿ َسُنِريِهمآْ آَياِتَنا ِفي الآْ
ٍء َشِهيٌد﴾ )فصلت : 53( ، وقال تعالى : ﴿َوِمنآْ آَياِتِه اللَّيآُْل  َلُهمآْ َأنَُّه الآَْحقُّ َأَوَلمآْ َيكآِْف ِبَربَِّك َأنَُّه َعَلى ُكلِّ َشيآْ
ُس َوالآَْقَمُر﴾ )فصلت:37( ، فمن تأمل في هذا الكون وما فيه من سماء اشتملت على نجوم وكواكب  مآْ َوالنََّهاُر َوالشَّ
وشمس وأقمار ، وأرض احتوت جبااًل ورمااًل وأشجارًا وبحارًا وأنهارًا ، وتسييره كله بهذا النظام الدقيق ؛ دله 
ٍء َأمآْ ُهُم  ذلك على أن هناك خالقًا لهذا الكون ، موجدًا له مدبِّرًا لشؤونه ، قال تعالى : ﴿َأمآْ ُخِلُقوا ِمنآْ َغيآِْر َشيآْ

َض َبلآْ اَل ُيوِقُنوَن﴾ )الطور : 35 ، 36( . َرآْ َماَواِت َواألآْ الآَْخاِلُقوَن ، َأمآْ َخَلُقوا السَّ
وال ُيَتصور أن يكون الخلق على هذا الكمال في التدبير والصنع بال حكمة وال غاية ، إذ الزم ذلك أنهم خلقوا 
َض َوَما َبيآَْنُهَما الِعِبيَن﴾  َرآْ َماَء َواألآْ َنا السَّ عبثًا ، والالزم باطل ، فما بني عليه فهو باطل ، قال تعالى: ﴿َوَما َخَلقآْ
)األنبياء:16( فأوضح  سبحانه أنه لم يخلق الخلق عبثًا وال لعبًا بل إنه خلقهم لحكمة عظيمة ، وإن حكمته 

تمنعه سبحانه من أن يتركهم بال تكليف وال ثواب وال عقاب .
فال يصح إيمان العبد وال يتحقق توحيده إال إذا وحد اهلل في ربوبيته ، إال أن هذا النوع من التوحيد ال ينجي 
َثُرُهمآْ  ِمُن َأكآْ وحده من عذاب اهلل ما لم يأت العبد بالزمه وهو توحيد األلوهية ، ولذا يقول اهلل تعالى : ﴿َوَما ُيؤآْ
ِرُكوَن﴾ )يوسف : 106( ، أي : ما يقر أكثرهم باهلل ربًا وخالقًا ورازقًا ومدبرًا- وكل ذلك من  ِباهللَِّ ِإالَّ َوُهمآْ ُمشآْ
توحيد الربوبية - إال وهم مشركون معه في عبادته غيره من األوثان واألصنام التي ال تضر وال تنفع ، وال 

تعطي وال تمنع .

ين باهلل ربًا خالقًا رازقًا مدبرًا ، وكان شركهم به من جهة  بل لقد كان المشركون زمن النبي صلى اهلل عليه سلم ُمِقرِّ
العبادة حيث اتخذوا األنداد والشركاء يدعونهم ويستغيثون بهم وينزلون بهم حاجاتهم وطلباتهم ؛ قال تعالى 
َفُكوَن﴾ )العنكبوت : 61(  َس َوالآَْقَمَر َلَيُقوُلنَّ اهللَُّ َفَأنَّى ُيؤآْ مآْ َر الشَّ َض َوَسخَّ َرآْ َماَواِت َواألآْ : ﴿َوَلِئنآْ َسَألآَْتُهمآْ َمنآْ َخَلَق السَّ
ُد هلِلَِّ  ِتَها َلَيُقوُلنَّ اهللَُّ ُقِل الآَْحمآْ ِد َموآْ َض ِمنآْ َبعآْ َرآْ َيا ِبِه األآْ َماِء َماًء َفَأحآْ َل ِمَن السَّ ، وقال تعالى : ﴿َوَلِئنآْ َسَألآَْتُهمآْ َمنآْ َنزَّ
َفُكوَن﴾  ِقُلوَن﴾ )العنكبوت : 63( ، وقال تعالى : ﴿َوَلِئنآْ َسَألآَْتُهمآْ َمنآْ َخَلَقُهمآْ َلَيُقوُلنَّ اهللَُّ َفَأنَّى ُيؤآْ َثُرُهمآْ اَل َيعآْ َبلآْ َأكآْ
ُروَن ُقلآْ َمنآْ  َلُموَن َسَيُقوُلوَن هلِلَِّ ُقلآْ َأَفاَل َتَذكَّ ُض َوَمنآْ ِفيَها ِإنآْ ُكنآُْتمآْ َتعآْ َرآْ )الزخرف : 87( ، وقال تعالى : ﴿ُقلآْ ِلَمِن األآْ
ٍء َوُهَو ُيِجيُر َواَل  ِش الآَْعِظيِم َسَيُقوُلوَن هلِلَِّ ُقلآْ َأَفاَل َتتَُّقوَن ُقلآْ َمنآْ ِبَيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشيآْ بآِْع َوَربُّ الآَْعرآْ َماَواِت السَّ َربُّ السَّ

َحُروَن﴾ )المؤمنون : 84- 89( . َلُموَن َسَيُقوُلوَن هلِلَِّ ُقلآْ َفَأنَّى ُتسآْ ُيَجاُر َعَليآِْه ِإنآْ ُكنآُْتمآْ َتعآْ
فلم يكن المشركون يعتقدون أن األصنام هي التي تنزل الغيث وترزق العالم وتدبر شؤونه ، بل كانوا يعتقدون أن 
ذلك من خصائص الرب سبحانه ، ويقرون أن أوثانهم التي يدعون من دون اهلل مخلوقة ال تملك ألنفسها وال 
لعابديها ضرًا وال نفعًا استقالاًل ، وال موتًا وال حياة وال نشورًا ، وال تسمع وال تبصر ، ويقرون بأن اهلل هو المتفرد 
بذلك ال شريك له ، ليس إليهم وال إلى أوثانهم شيء من ذلك ، وأنه سبحانه الخالق وما عداه مخلوق ، والرب 
وما عداه مربوب ، غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء ووسائط ، يشفعون لهم بزعمهم عند اهلل ويقربونهم 
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ُبوَنا ِإَلى اهللَِّ ُزلآَْفى﴾ )الزمر  ُبُدُهمآْ ِإالَّ ِلُيَقرِّ ِلَياَء َما َنعآْ إليه زلفى ؛ ولذا قال اهلل تعالى : ﴿َوالَِّذيَن اتََّخُذوا ِمنآْ ُدوِنِه َأوآْ
: 3( ، أي ليشفعوا لهم عند اهلل في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنيا .

توحيد األلوهية :
وهو إفراد اهلل تعالى بأفعال العباد التي يعملونها على وجه التقرب إليه )العبادة( ، كالدعاء ، والنذر ، والذبح ، 
ُحوًرا ﴾ )اإلسراء  َعلآْ َمَع اهللَِّ ِإَلًها آَخَر َفُتلآَْقى ِفي َجَهنََّم َمُلوًما َمدآْ والتوكل ، والخوف....الخ . قال تعالى : ﴿ َواَل َتجآْ
ُبُدوا اهللََّ  رائيَل اعآْ َيَم َوَقاَل الآَْمِسيُح َيا َبِني ِإسآْ : 39( ، وقال تعالى: ﴿َلَقدآْ َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ اهللََّ ُهَو الآَْمِسيُح ابآُْن َمرآْ
اِلِميَن ِمنآْ َأنآَْصاٍر﴾ )المائدة:72( . َواُه النَّاُر َوَما ِللظَّ َم اهللَُّ َعَليآِْه الآَْجنََّة َوَمأآْ ِركآْ ِباهللَِّ َفَقدآْ َحرَّ َربِّي َوَربَُّكمآْ ِإنَُّه َمنآْ ُيشآْ

وتوحيد األلوهية هو أعظم األصول على اإلطالق وأكملها وأفضلها وألزمها لصالح اإلنسانية ، وهو الذي خلق 
اهلل الجن واإلنس ألجله ، وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه ، وبوجوده يكون الصالح ، وبفقده يكون الشر 
والفساد ، ولذا كان هذا التوحيد زبدة دعوة الرسل وغاية رسالتهم وأساس دعوتهم ، يقول اهلل تبارك وتعالى : 
َسلآَْنا ِمنآْ  اُغوَت ﴾ )النحل : 36( ، وقال : ﴿ َوَما َأرآْ َتِنُبوا الطَّ ُبُدوا اهللََّ َواجآْ ٍة َرُسواًل َأِن ُاعآْ ﴿َوَلَقدآْ َبَعثآَْنا ِفي ُكلِّ ُأمَّ

ُبُدوِن ﴾ )األنبياء : 25( . َقبآِْلَك ِمنآْ َرُسوٍل ِإالَّ ُنوِحي ِإَليآِْه َأنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ َأَنا َفاعآْ
وكانت الخصومة بين األنبياء وأقوامهم فيه ، فاألنبياء يدعونهم إلى توحيد اهلل وإخالص العبادة له ، واألقوام 

يصرون على البقاء على الشرك وعبادة األوثان إال من هداه اهلل منهم .

والعبادة : 
األقوال  ويرضاه من  اهلل  يحبه  ما  لكل  اسم جامع  ، فهي  َأمرنا اهلل فعلها ألجله  التي  واأَلعمال  اأَلقوال  هي 

واألعمال الظاهرة والباطنة .
ُبُدوِن﴾ )الذاريات:56( ، وقال  ُت الآِْجنَّ َواإِلنآَْس ِإالَّ ِلَيعآْ وهي التي خلق اهلل تعالى الخلق من أجلها قال: ﴿َوَما َخَلقآْ
ُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكمآْ َوالَِّذيَن ِمنآْ َقبآِْلُكمآْ َلَعلَُّكمآْ َتتَُّقوَن﴾)البقرة: من الية21( ، وقال  تعالى: ﴿َيا َأيَُّها النَّاُس اعآْ

ِرُكوا ِبِه َشيآْئًا﴾)النساء: 36(. ُبُدوا اهللََّ َوال ُتشآْ تعالى:﴿َواعآْ
يَن﴾ )غافر : 14( ،  ِلِصيَن َلُه الدِّ ُعوا اهللََّ ُمخآْ وأنواعها كثيرة ومن األمثلة عليها : الدعاء ، قال اهلل تعالى : ﴿َفادآْ
ُعوا َمَع اهللَِّ َأَحًدا﴾ )الجن : 18( . واالستعاذة وهي طلب اإلعاذة والحماية  وقال تعالى : ﴿َوَأنَّ الآَْمَساِجَد هلِلَِّ َفاَل َتدآْ
من المكروه ، قال اهلل تعالى : ﴿ ُقلآْ َأُعوُذ ِبَربِّ الآَْفَلِق ِمنآْ َشرِّ َما َخَلَق﴾سورة الفلق ، وقال تعالى ﴿ُقلآْ َأُعوُذ ِبَربِّ 

َواِس الآَْخنَّاِس ﴾ سورة الناس . النَّاِس  َمِلِك النَّاِس  ِإَلِه النَّاِس ِمنآْ َشرِّ الآَْوسآْ
َتَجاَب  َتِغيُثوَن َربَُّكمآْ َفاسآْ واالستغاثة وهي طلب الغوث ، باإلنقاذ من الشدة والهالك ، قال اهلل تعالى : ﴿ِإذآْ َتسآْ

﴾ )األنفال : 9( . َلُكمآْ
الآَْعاَلِميَن﴾)األنعام : 162( ، وقال  َوَمَماِتي هلِلَِّ َربِّ  َياَي  َوُنُسِكي َوَمحآْ والذبح ، قال اهلل تعالى: ﴿ُقلآْ ِإنَّ َصاَلِتي 



www.rasoulallah.netنسخة مجانية تهدى وال تباع 17

المختصر الميسـر ألركان اإلسالم واإليمان

﴾)الكوثر : 2( تعالى:)َفَصلِّ ِلَربَِّك َوانآَْحرآْ
والعبادة قد تكون بالقلب كالخوف والرجاء ، أو باللسان كالدعاء والتسبيح وقرأت القرآن ، أو بالجوارح كالصالة .

ويشترط لها شرطان :
يَن﴾)البينة: من الية5( . ِلِصيَن َلُه الدِّ ُبُدوا اهللََّ ُمخآْ 1- أن تكون خالصة هلل تعالى ، قال تعالى:﴿َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَيعآْ
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكمآْ َعنآُْه  2- أن تكون على سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه سلم ، قال اهلل تعالى:﴿ َوَما آَتاُكُم الرَّ

َفانآَْتُهوا﴾)الحشر : 7( . 
والمعبود هو اإلله ، واإلله الحق هو المتصف بجميع الصفات الكاملة والقدرات الباهرة حتى ال يعجزه شيء ، 
وال يلحقه عيب أو نقص ، وهذه المرتبة ال ينالها مخلوق على اإلطالق ، ألن كل مخلوق مهما عظمت منزلته 

فهو عاجز وناقص ال محالة ، فلزم أنه ال يعبد سوى اهلل ، كما لزم أنه ال رب سوى اهلل .
ما يناقض التوحيد أو ينافي كماله :

يجب على المسلم تجنب كل ما قد ُيَشِوه التوحيد من األقوال واألعمال التي قد يزول معها أو ينقص بها ، والحذر 
من كل ذلك ، وخاصة مما يناقضه ويهدمه بالكلية ، ومن هذه النواقض :  

1- الشرك : وهو نوعين :
أواًل : الشرك األكبر : وهو تسوية غير اهلل باهلل فيما هو من خصائص اهلل تعالى .

وهو ناقل من ملة اإلسالم محبط لألعمال كلها ، وصاحبه إن مات عليه يكون مخلدًا في نار جهنم ، قال تعالى 
َك َلُظلآٌْم َعِظيٌم﴾  رآْ ِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمنآْ َيَشاُء﴾ )النساء : 48( ، وقال: ﴿ِإنَّ الشِّ َرَك ِبِه َوَيغآْ ِفُر َأنآْ ُيشآْ : ﴿ِإنَّ اهللََّ اَل َيغآْ
َبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ ِمَن  َت َلَيحآْ َركآْ )لقمان : 13( ، وقال تعالى: ﴿َوَلَقدآْ ُأوِحَي ِإَليآَْك َوِإَلى الَِّذيَن ِمنآْ َقبآِْلَك َلِئنآْ َأشآْ
اِلِميَن  َواُه النَّاُر َوَما ِللظَّ َم اهللَُّ َعَليآِْه الآَْجنََّة َوَمأآْ ِركآْ ِباهللَِّ َفَقدآْ َحرَّ الآَْخاِسِريَن﴾ )الزمر : 65( ، وقال تعالى: ﴿ِإنَُّه َمنآْ ُيشآْ

ِمنآْ َأنآَْصاٍر﴾ )المائدة : 72( ، وهو نوعين :

أ- الشرك في الربوبية :
 وهو تسوية غير اهلل باهلل فيما هو من خصائص الربوبية ، أو نسبة شيء منها إلى غيره ، كالخلق والَرزق واإليجاد 
ِض اَل ِإَلَه  َرآْ َماِء َواألآْ ُزُقُكمآْ ِمَن السَّ واإلماتة والتدبير لهذا الكون ونحو ذلك ، قال تعالى : ﴿َهلآْ ِمنآْ َخاِلٍق َغيآُْر اهللَِّ َيرآْ

َفُكوَن﴾)فاطر : 3( . ِإالَّ ُهَو َفَأنَّى ُتؤآْ
ِميُع  السَّ َوُهَو  ٌء  َشيآْ َكِمثآِْلِه  ﴿َليآَْس   : تعالى  قال   ، صفاته  أو  أسماءه  من  شيء  في  باهلل  اهلل  غير  تسوية  أو 

الآَْبِصيُر﴾)الشورى 11(. 

ب- الشرك في األلوهية :
 وهو تسوية غير اهلل باهلل وذلك بصرف شيء من العبادات لغير اهلل تعالى ، كالصالة والصيام والدعاء واالستغاثة 
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والذبح والنذر ونحو ذلك ، وهو أنواع منها :
- شرك الدعاء ، وهو دعاء غير اهلل فيما ال يقدر عليه إال اهلل من إحياء ميت أو شفاء مريض أو طلب رزق 
الآِْعَباَدُة(رواه أحمد  ُهَو  َعاُء  النبي صلى اهلل عليه سلم : )الدُّ ، وذلك أن الدعاء من أعظم أنواع العبادة ، قال 
والترمذي ، فمن دعا نبيًا أو ملكًا أو وليًا أو قبرًا أو حجرًا أو غير ذلك من المخلوقين فهو مشرك كافر ،  قال 
ِلُح الآَْكاِفُروَن﴾ )المؤمنون :  َهاَن َلُه ِبِه َفِإنََّما ِحَساُبُه ِعنآَْد َربِِّه ِإنَُّه اَل ُيفآْ ُع َمَع اهللَِّ ِإَلًها آَخَر اَل ُبرآْ تعالى : ﴿َوَمنآْ َيدآْ
ِرُكوَن﴾  اُهمآْ ِإَلى الآَْبرِّ ِإَذا ُهمآْ ُيشآْ ا َنجَّ يَن َفَلمَّ ِلِصيَن َلُه الدِّ 117( ، وقال تعالى : ﴿َفِإَذا َرِكُبوا ِفي الآُْفلآِْك َدَعُوا اهللََّ ُمخآْ

)العنكبوت : 65(.

تنبيه : دعاء اإلنسان واستغاثته واستعاذته بغيره ينقسم إلى ثالثة أقسام : 

األول : دعاء مخلوق 
ينقذه من  الغريق بمن  الفقير ، واستغاثة  التي يمكن أن يدركها بأشياء محسوسة ، كسؤال  في أمر من األمور 

الحاضرين ، فهذا جائز . 

الثاني : دعوة مخلوق واالستغاثة به فيما ال يقدر عليه إال اهلل
 كدعائه بأن يجعل ما في بطن المرأة ولدًا ،  أو استغاثته به ليدخله الجنة وينجيه من النار ، فهذا شرك 

أكبر .

الثالث: دعوة أو استغاثة بمخلوق ال يجيب بالوسائل الحسية المعلومة
 كالدعاء واالستغاثة باألموات والغائبين ، فهذا شرك أكبر ، ألنه ال يقع مثل هذا إال إذا اعتقد الداعي في 

المدعو شيئًا سريًا يدبر به األمر .

- شرك النية واإلرادة والقصد
وذلك أن ينوي بأعماله الدنيا أو الرياء أو السمعة ، إرادة كلية كأهل النفاق الُخلَّص ، ولم يقصد بها وجه اهلل 
نآَْيا َوِزيَنَتَها ُنَوفِّ ِإَليآِْهمآْ  والدار الخرة ، فهو مشرك الشرك األكبر ، قال اهلل تعالى : ﴿َمنآْ َكاَن ُيِريُد الآَْحَياَة الدُّ
ِخَرِة ِإالَّ النَّاُر َوَحِبَط َما َصَنُعوا ِفيَها َوَباِطٌل  َماَلُهمآْ ِفيَها َوُهمآْ ِفيَها اَل ُيبآَْخُسوَن ، ُأوَلِئَك الَِّذيَن َليآَْس َلُهمآْ ِفي الآْ َأعآْ

َمُلوَن ﴾ )هود : 16-15( . َما َكاُنوا َيعآْ

- شرك الطاعة 
فمن أطاع المخلوقين في تحليل ما حرم اهلل أو تحريم ما أحل اهلل ، ويعتقد ذلك بقلبه أي أنه يسوغ لهم أن 
يحللوا ويحرموا ويسوغ له ولغيره طاعتهم في ذلك مع علمه بأنه مخالف لدين اإلسالم فقد اتخذهم أربابًا من 
َباًبا ِمنآْ ُدوِن اهللَِّ َوالآَْمِسيَح  َباَنُهمآْ َأرآْ َباَرُهمآْ َوُرهآْ دون اهلل وأشرك باهلل الشرك األكبر ، قال اهلل تعالى : ﴿اتََّخُذوا َأحآْ
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ِرُكوَن ﴾ )التوبة : 31( . ا ُيشآْ ُبُدوا ِإَلًها َواِحًدا اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ُسبآَْحاَنُه َعمَّ َيَم َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَيعآْ ابآَْن َمرآْ
- شرك المحبة ، والمراد محبة العبودية المستلزمة لإلجالل والتعظيم والذل والخضوع التي ال تنبغي إال هلل وحده 
ال شريك له ، ومتى صرف العبد هذه المحبة لغير اهلل فقد أشرك به الشرك األكبر ، قال تعالى : ﴿َوِمَن النَّاِس 

َمنآْ َيتَِّخُذ ِمنآْ ُدوِن اهللَِّ َأنآَْداًدا ُيِحبُّوَنُهمآْ َكُحبِّ اهللَِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا هلِلَِّ﴾ )البقرة : 165( .

ثانيًا : الشرك األصغر :
 وهو كل ما كان ذريعة إلى الشرك األكبر ووسيلة للوقوع فيه أو ما جاء في النصوص تسميته شركًا ولم يصل 

إلى حد الشرك األكبر ، وهو يقع في هيئة العمل وأقوال اللسان ، ويجب التوبة منه .
ومن أمثلته ما يلي :

أ- يسير الرياء 
َغُر( ، قالوا : وما الشرك األصغر يا رسول  ُك اأَلصآْ رآْ َوَف َما َأَخاُف َعَليآُْكُم الشِّ قال النبي صلى اهلل عليه سلم: )ِإنَّ َأخآْ
َهُبوا ِإَلى الَِّذيَن ُكنآُْتمآْ ُتَراُؤوَن  َماِلِهُم : اذآْ َم ُيَجاِزي الآِْعَباَد ِبَأعآْ َياُء ، ِإنَّ اهلَل َتَباَرَك َوَتَعاَلى ، َيُقوُل َيوآْ اهلل ؟ قال : )الرِّ

نآَْيا ، َفانآُْظُروا َهلآْ َتِجُدوَن ِعنآَْدُهمآْ َخيآًْرا(رواه أحمد . َماِلُكمآْ ِفي الدُّ ِبَأعآْ

ب- تعليق التمائم : 
وهي ما يعلق على العنق وغيره من تعويذات أو خرزات أو عظام أو نحوها لجلب نفع أو دفع ضر ، وهي نوع 
من أنواع الشرك ؛ لما فيها من التعلق بغير اهلل ؛ إذ ال دافع إال اهلل ، وال يطلب دفع المؤذيات إال باهلل وأسمائه 
ٌك(رواه أبو داود ، وقال صلى اهلل  َقى ، َوالتََّماِئَم ، َوالتَِّوَلَة ، ِشرآْ وصفاته ، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه سلم :)ِإنَّ الرُّ

َرَك(رواه أحمد . عليه سلم :)َمنآْ َعلََّق َتِميَمًة ، َفَقدآْ َأشآْ

فإن اعتقد البسها أنها مؤثرة بنفسها دون اهلل فهو مشرك شركًا أكبر في توحيد الربوبية ؛ ألنه اعتقد وجود 
خالق مدبر مع اهلل تعالى .

وإن اعتقد أن األمر هلل وحده وأنها مجرد سبب غير مؤثر ، فهو مشرك شركًا أصغر ألنه جعل ما ليس سببًا 
سببًا والتفت إلى غير اهلل بقلبه ، وفعله هذا ذريعة لالنتقال للشرك األكبر إذا تعلق قلبه بها ورجا منها جلب 

النعماء أو دفع البالء .

2- الكفر :
 وهو ضد اإليمان ، وهو اعتقادات وأقوال وأفعال حكم الشارع بأنها تناقض اإليمان كليًا أو جزئيًا .

وهو نوعان :
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أواًل : الكفر األكبر :
 وهو عدم اإليمان باهلل ورسوله ، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب ؛ بل عن شك وريب ، أو اإلعراض 
عن اإليمان باهلل ورسوله صلى اهلل عليه سلم حسدًا وكبرًا أو اتباعًا لبعض األهواء الصارفة عن اتباع الرسالة ، وهو 

موجب للخلود في النار ، وهو أنواع منها :
بهم فيما جاؤوا به ظاهرًا أو باطنًا فقد كفر  - كفر التكذيب ، وهو اعتقاد َكِذِب الرسل عليهم السالم ، فمن كذَّ
ا َجاَءُه َأَليآَْس ِفي َجَهنََّم َمثآًْوى ِللآَْكاِفِريَن﴾   َب ِبالآَْحقِّ َلمَّ َتَرى َعَلى اهللَِّ َكِذًبا َأوآْ َكذَّ ِن افآْ َلُم ِممَّ ، قال تعالى : ﴿َوَمنآْ َأظآْ

)العنكبوت : 68( .
- كفر اإلباء واالستكبار ، وذلك بأن يكون عالمًا بصدق الرسول صلى اهلل عليه سلم ، وأنه جاء بالحق من عند اهلل ، 
ُجُدوا ِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ  لكن ال ينقاد لحكمه وال يذعن ألمره ، استكبارًا وعنادًا ، قال تعالى : ﴿َوِإذآْ ُقلآَْنا ِللآَْماَلِئَكِة اسآْ

َتكآَْبَر َوَكاَن ِمَن الآَْكاِفِريَن﴾)البقرة : 34(. ِإبآِْليَس َأَبى َواسآْ
- كفر الشك ، وهو التردد ، وعدم الجزم بصدق الرسل عليهم السالم ، ويقال له كفر الظن ، وهو ضد الجزم 
اَعَة َقاِئَمًة  ِسِه َقاَل َما َأُظنُّ َأنآْ َتِبيَد َهِذِه َأَبًدا  َوَما َأُظنُّ السَّ واليقين ، قال تعالى : ﴿َوَدَخَل َجنََّتُه َوُهَو َظاِلٌم ِلَنفآْ
َت ِبالَِّذي َخَلَقَك ِمنآْ ُتَراٍب ُثمَّ  َقَلًبا َقاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو ُيَحاِوُرُه َأَكَفرآْ ُت ِإَلى َربِّي أَلَِجَدنَّ َخيآًْرا ِمنآَْها ُمنآْ َوَلِئنآْ ُرِددآْ

ِرُك ِبَربِّي َأَحًدا﴾ )الكهف : 35- 38( . اَك َرُجاًل َلِكنَّا ُهَو اهللَُّ َربِّي َواَل ُأشآْ َفٍة ُثمَّ َسوَّ ِمنآْ ُنطآْ
- كفر اإلعراض ، والمراد اإلعراض الكلي عن الدين ، بأن يعرض بسمعه وقلبه وعلمه عما جاء به الرسول صلى 

ِرُضوَن﴾)األحقاف : 3( . ا ُأنآِْذُروا ُمعآْ اهلل عليه سلم ، قال تعالى : ﴿َوالَِّذيَن َكَفُروا َعمَّ

- كفر النفاق بأن يظهر اإليمان ويبطن الكفر ، قال تعالى : ﴿َذِلَك ِبَأنَُّهمآْ آَمُنوا ُثمَّ َكَفُروا َفُطِبَع َعَلى ُقُلوِبِهمآْ َفُهمآْ 
َقُهوَن﴾ )المنافقون : 3(، وهو نوعين : اَل َيفآْ

1 - نفاق اعتقادي وهو كفر أكبر ناقل من الملة وهو أنواع منها : تكذيب الرسولصلى اهلل عليه سلم ، أو تكذيب 
بعض ما جاء به ، أو بغض الرسول صلى اهلل عليه سلم ، أو بغض ما جاء به ، أو المسرة بانخفاض دين الرسول صلى 

اهلل عليه سلم ، أو الكراهية النتصار دين الرسول صلى اهلل عليه سلم.

2 - نفاق عملي وهو كفر أصغر ال يخرج من الملة ، إال أنه جريمة كبيرة وإثم عظيم ، ومنه ما ذكره النبي 
َلٌة ِمنآُْهنَّ ،  َبٌع َمنآْ ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا َخاِلًصا ، َوَمنآْ َكاَنتآْ ِفيِه َخصآْ صلى اهلل عليه سلم في الحديث حيث قال : )َأرآْ

َث َكَذَب ، َوِإَذا َعاَهَد َغَدَر ، َوِإَذا َخاَصَم  ُتِمَن َخاَن ، َوِإَذا َحدَّ َلٌة ِمَن النَِّفاِق ، َحتَّى َيَدَعَها : ِإَذا اؤآْ َكاَنتآْ ِفيِه َخصآْ
َفَجَر(متفق عليه .

- ادعاء علم الغيب ، والغيب هو كل ما غاب عن العقول واألنظار من األمور الحاضرة والماضية والمستقبلة ، 
َماَواِت  َلُم َمنآْ ِفي السَّ وقد استأثر اهلل عز وجل بعلمه واختص نفسه سبحانه بذلك ، قال اهلل تعالى : )ُقلآْ اَل َيعآْ
ِض الآَْغيآَْب ِإالَّ اهللَُّ﴾)النمل:65( ، فال يعلم الغيب أحد إال اهلل ، ال ملك مقرب وال نبي مرسل فضاًل عمن  َرآْ َواألآْ

هو دونهما .
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ِلُع بعض خلقه على بعض األمور المغيبة عن طريق الوحي ، كما قال تعالى : ﴿ َعاِلُم الآَْغيآِْب  واهلل سبحانه قد ُيطآْ
َلَم َأنآْ َقدآْ  ُلُك ِمنآْ َبيآِْن َيَديآِْه َوِمنآْ َخلآِْفِه َرَصًدا ِلَيعآْ َتَضى ِمنآْ َرُسوٍل َفِإنَُّه َيسآْ ِهُر َعَلى َغيآِْبِه َأَحًدا ِإالَّ َمِن ارآْ َفاَل ُيظآْ
ٍء َعَدًدا﴾ )الجن: 26-28( ، وهذا من الغيب النسبي الذي  َصى ُكلَّ َشيآْ َأبآَْلُغوا ِرَسااَلِت َربِِّهمآْ َوَأَحاَط ِبَما َلَديآِْهمآْ َوَأحآْ

غاب علمه عن بعض الخلق دون بعض ، أما الغيب المطلق فال يعلمه إال هو سبحانه .
ولهذا فإن الواجب على كل مسلم أن يحذر من الدجالين والكذابين المدعين لعلم الغيب المفترين على اهلل ، الذين 

ضلوا في أنفسهم وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء السبيل ، كالسحرة والعرافين والمنجمين ، وغيرهم .

ثانيًا : الكفر األصغر : 
وهو ال يخرج صاحبه من الملة وال يوجب الخلود في النار وإنما عليه الوعيد الشديد ، وهو كفر النعمة ، وهو 

جميع ما ورد في النصوص من ذكر الكفر الذي ال يصل إلى حد الكفر األكبر .
ُقَها َرَغًدا ِمنآْ ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرتآْ  ِتيَها ِرزآْ َمِئنًَّة َيأآْ َيًة َكاَنتآْ آِمَنًة ُمطآْ  ومن أمثلته قوله تعالى:﴿َوَضَرَب اهللَُّ َمَثاًل َقرآْ
عليه  اهلل  صلى  وقوله    ،  )112 : )النحل  َنُعوَن﴾  َيصآْ َكاُنوا  ِبَما  ِف  َوالآَْخوآْ الآُْجوِع  ِلَباَس   ، اهللَُّ  َفَأَذاَقَها  اهللَِّ  ِبَأنآُْعِم 

ُن ِفي النََّسِب ، َوالنَِّياَحُة َعَلى الآَْميِِّت(رواه مسلم . عآْ ٌر : الطَّ سلم:)اثآَْنَتاِن ِفي النَّاِس ُهَما ِبِهمآْ ُكفآْ

2- اإليمان بالمالئكة :
أي اإلقرار بوجودهم ، والتصديق بهم إجمااًل ، ومن أخبرنا اهلل تعالى ورسوله صلى اهلل عليه سلم عنهم تفصياًل , 
خَلقهم اهلل تعالى من نور قال رسول اهلل صلى اهلل عليه سلم : )ُخِلَقِت الآَْمالِئَكُة ِمنآْ ُنوٍر( رواه مسلم  ، وهم خلق 
كثير ال يعلم عددهم إال اهلل ، لهم القدرة على التشكل والتمثل والتصور بالصور الكريمة ، ولهم قوى عظيمة ، 
ِنَحٍة َمثآَْنى  ِض َجاِعِل الآَْماَلِئَكِة ُرُساًل ُأوِلي َأجآْ َرآْ َماَواِت َواألآْ ُد هلِلَِّ َفاِطِر السَّ وقدرة كبيرة على التنقل قال تعالى: ﴿الآَْحمآْ
َوُثاَلَث َوُرَباَع َيِزيُد ِفي الآَْخلآِْق َما َيَشاُء ﴾)فاطر : 1( ، قد اختارهم اهلل واصطفاهم لعبادته والقيام بأمره ، فال 
ِسُروَن   َتحآْ َتكآِْبُروَن َعنآْ ِعَباَدِتِه َواَل َيسآْ يعصون اهلل ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون ، قال تعالى : ﴿َوَمنآْ ِعنآَْدُه اَل َيسآْ
َتكآَْبُروا َفالَِّذيَن ِعنآَْد َربَِّك ُيَسبُِّحوَن َلُه ِباللَّيآِْل  ُتُروَن﴾ )األنبياء : 19 ، 20( ، وقال: ﴿َفِإِن اسآْ ُيَسبُِّحوَن اللَّيآَْل َوالنََّهاَر اَل َيفآْ
ِبُقوَنُه  َمُن َوَلًدا ُسبآَْحاَنُه َبلآْ ِعَباٌد ُمكآَْرُموَن اَل َيسآْ حآْ َأُموَن﴾ )فصلت : 38( ، وقال: ﴿ َوَقاُلوا اتََّخَذ الرَّ َوالنََّهاِر َوُهمآْ اَل َيسآْ

َمُلوَن ﴾ )األنبياء : 26 ، 27(. ِرِه َيعآْ ِل َوُهمآْ ِبَأمآْ ِبالآَْقوآْ
و أسكنهم السماء وإنما يهبطون إلى األرض تنفيًذا ألمر اهلل في الخلق وما أسند إليهم من تصريف شؤونهم ، قال 

ِرِه َعَلى َمنآْ َيَشاُء ِمنآْ ِعَباِدِه ﴾ )النحل : 2( ، فمنهم: وِح ِمنآْ َأمآْ ُل الآَْماَلِئَكَة ِبالرُّ تعالى : ﴿ُيَنزِّ
َِميُن  وُح األآْ جبريل الموكل بالوحي، ينزل به من عند اهلل على من يشاء من أنبيائه ورسله قال تعالى: ﴿َنَزَل ِبِه الرُّ

َعَلى َقلآِْبَك ِلَتُكوَن ِمَن الآُْمنآِْذِريَن ِبِلَساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبيٍن﴾) الشعراء : 193- 195( .
وميكائيل الموكل بالمطر والنبات ، وإسرافيل: الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور يوم القيامة ، قال 
ا هلِلَِّ َوَماَلِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجبآِْريَل َوِميَكاَل َفِإنَّ اهللََّ َعُدوٌّ ِللآَْكاِفِريَن﴾ )البقرَة : 98( ، وقال النبي  تعالى : ﴿َمنآْ َكاَن َعُدوًّ



www.rasoulallah.netنسخة مجانية تهدى وال تباع 22

المختصر الميسـر ألركان اإلسالم واإليمان

َراِفيَل...( رواه مسلم . صلى اهلل عليه سلم في دعاءه : )اللَُّهمَّ َربَّ جبآَْراِئيَل َوِميَكاِئيَل واسآْ

َل  ِت الَِّذي ُوكِّ اُكمآْ َمَلُك الآَْموآْ وملك الموت وأعوانه الموكلون بقبض األرواح عند الموت ، قال تعالى:﴿ُقلآْ َيَتَوفَّ
ُطوَن﴾  تآُْه ُرُسُلَنا َوُهمآْ اَل ُيَفرِّ ُت َتَوفَّ َجُعوَن﴾ )السجدة : 11( وقال: ﴿َحتَّى ِإَذا َجاَء َأَحَدُكُم الآَْموآْ ِبُكمآْ ُثمَّ ِإَلى َربُِّكمآْ ُترآْ

)األنعام : 61( . 
ِفُروَن ِللَِّذيَن  َتغآْ ِمُنوَن ِبِه َوَيسآْ ِد َربِِّهمآْ َوُيؤآْ َلُه ُيَسبُِّحوَن ِبَحمآْ َش َوَمنآْ َحوآْ ِمُلوَن الآَْعرآْ وحملة العرش ، قال تعالى: ﴿الَِّذيَن َيحآْ

آَمُنوا﴾ )غافر : 7( .
ا َربَُّهمآْ ِإَلى الآَْجنَِّة ُزَمًرا َحتَّى ِإَذا َجاُءوَها َوُفِتَحتآْ َأبآَْواُبَها َوَقاَل َلُهمآْ  وخزنة الجنة ، قال تعالى: ﴿َوِسيَق الَِّذيَن اتََّقوآْ

ُخُلوَها َخاِلِديَن﴾ )الزمر : 73(. َخَزَنُتَها َساَلٌم َعَليآُْكمآْ ِطبآُْتمآْ َفادآْ
ًما ِمَن الآَْعَذاِب﴾ )غافر  ُعوا َربَُّكمآْ ُيَخفِّفآْ َعنَّا َيوآْ وخزنة النار ، قال تعالى:﴿ َوَقاَل الَِّذيَن ِفي النَّاِر ِلَخَزَنِة َجَهنََّم ادآْ

: 49( ، وغيرهم .

3- اإليمان بالكتب : 
وهي الكتب والصحف التي حوت كالم اهلل تعالى الذي أوحاه إلى رسله عليهم السالم ؛ سواء ما أنزله مكتوبًا 

كالتوراة ، أو أنزله عن طريق الملك مشافهة فكتب بعد ذلك كسائر الكتب .
فنصدق جازمين بأنها كلها منزلة من اهلل عز وجل ، وأنها كالم اهلل تعالى ال كالم غيره ، وأن اهلل تكلم بها 
َل َعَليآَْك  حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد سبحانه ، قال تعالى : ﴿اهللَُّ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو الآَْحيُّ الآَْقيُّوُم ، َنزَّ
َقاَن ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا  ِنآِْجيَل ، ِمنآْ َقبآُْل ُهًدى ِللنَّاِس َوَأنآَْزَل الآُْفرآْ َراَة َواإلآْ ًقا ِلَما َبيآَْن َيَديآِْه َوَأنآَْزَل التَّوآْ الآِْكَتاَب ِبالآَْحقِّ ُمَصدِّ

ِبآَياِت اهللَِّ َلُهمآْ َعَذاٌب َشِديٌد َواهللَُّ َعِزيٌز ُذو انآِْتَقاٍم﴾ )آل عمران : 2- 4( .
وبأنها دعت كلها إلى عبادة اهلل وحده ، وقد جاءت بالخير والهدى والنور ، قال تعالى : ﴿َما َكاَن ِلَبَشٍر َأنآْ 
َة ُثمَّ َيُقوَل ِللنَّاِس ُكوُنوا ِعَباًدا ِلي ِمنآْ ُدوِن اهللَِّ﴾ )آل عمران : 79( ، وقال : ﴿َكاَن  ِتَيُه اهللَُّ الآِْكَتاَب َوالآُْحكآَْم َوالنُُّبوَّ ُيؤآْ

﴾ )البقرة : 213( .  ِريَن َوُمنآِْذِريَن َوَأنآَْزَل َمَعُهُم الآِْكَتاَب ِبالآَْحقِّ ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اهللَُّ النَِّبيِّيَن ُمَبشِّ النَّاُس ُأمَّ
واإليمان بما سمى اهلل عز وجل من كتبه على وجه الخصوص ، والتصديق بها ، وبإخبار اهلل ورسوله صلى اهلل عليه 

سلم عنها ، ومنها :

ُوَلى ، ُصُحِف ِإبآَْراِهيَم َوُموَسى﴾ )األعلى  ُحِف األآْ صحف إبراهيم عليه السالم ، قال تعالى : ﴿ِإنَّ َهَذا َلِفي الصُّ
. )19 -14 :

َلكآَْنا الآُْقُروَن  ِد َما َأهآْ التوراة التي ُأنزلت على موسى عليه السالم ، قال تعالى: ﴿َوَلَقدآْ آَتيآَْنا ُموَسى الآِْكَتاَب ِمنآْ َبعآْ
َراَة ِفيَها ُهًدى َوُنوٌر﴾ )الماًئدة : 44( .  ُوَلى َبَصاِئَر ِللنَّاِس﴾ )القصص : 43( ، وقال: ﴿ِإنَّا َأنآَْزلآَْنا التَّوآْ األآْ

ًقا ِلَما  َيَم ُمَصدِّ يآَْنا َعَلى آَثاِرِهمآْ ِبِعيَسى ابآِْن َمرآْ واألنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السالم ، قال تعالى : ﴿َوَقفَّ
ِنآِْجيَل ِفيِه ُهًدى َوُنوٌر﴾ )المائدة : 46( .  َراِة َوآَتيآَْناُه اإلآْ َبيآَْن َيَديآِْه ِمَن التَّوآْ

والزبور الذي أنزل على داود عليه السالم ، قال تعالى : ﴿َوآَتيآَْنا َداُوَد َزُبوًرا﴾ )النساء : 163(  .
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والقرآن العظيم الذي أنزل على نبينا محمد صلى اهلل عليه سلم مصدًقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمًنا عليه ، 
وهو آخر كتب اهلل نزواًل وأشرفها وأكملها ، والناسخ لما قبله من الكتب ، قال تعالى : ﴿َوَأنآَْزلآَْنا ِإَليآَْك الآِْكَتاَب 
َبُر  ٍء َأكآْ ًقا ِلَما َبيآَْن َيَديآِْه ِمَن الآِْكَتاِب َوُمَهيآِْمًنا َعَليآْه﴾ )المائدة : 48( ، وقال تعالى : ﴿ُقلآْ َأيُّ َشيآْ ِبالآَْحقِّ ُمَصدِّ
آُن أِلُنآِْذَرُكمآْ ِبِه َوَمنآْ َبَلَغ﴾ )األنعام : 19( ، وقال تعالى  َشَهاَدًة ُقِل اهللَُّ َشِهيٌد َبيآِْني َوَبيآَْنُكمآْ َوُأوِحَي ِإَليَّ َهَذا الآُْقرآْ
َواَءُهمآْ  ُكمآْ َبيآَْنُهمآْ ِبَما َأنآَْزَل اهللَُّ َواَل َتتَِّبعآْ َأهآْ آمرًا نبيه صلى اهلل عليه سلم أن يحكم بين أهل الكتاب بالقرآن: ﴿َفاحآْ

﴾ )المائدة : 48(  . ا َجاَءَك ِمَن الآَْحقِّ َعمَّ
لآَْنا  ُن َنزَّ وقد تكفل اهلل بحفظ لفظه ومعناه من أن يتطرق إليه التحريف اللفظي أو المعنوي ، قال تعالى : ﴿ِإنَّا َنحآْ
ِتيِه الآَْباِطُل ِمنآْ َبيآِْن َيَديآِْه َواَل ِمنآْ َخلآِْفِه َتنآِْزيٌل ِمنآْ  َر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن﴾ )الحجر : 9( ، وقال تعالى: ﴿اَل َيأآْ كآْ الذِّ

َحِكيٍم َحِميٍد﴾ )فصلت : 42( .

َمُعوَن َأنآْ  في حين أن أهل الكتاب حرفوا كتب اهلل المنزلة عليهم وبدلوها ، قال تعالى في حق اليهود : ﴿َأَفَتطآْ
َلُموَن ﴾ )البقرة : 75(  ِد َما َعَقُلوُه َوُهمآْ َيعآْ ُفوَنُه ِمنآْ َبعآْ َمُعوَن َكاَلَم اهللَِّ ُثمَّ ُيَحرِّ ِمُنوا َلُكمآْ َوَقدآْ َكاَن َفِريٌق ِمنآُْهمآْ َيسآْ ُيؤآْ

ُفوَن الآَْكِلَم َعنآْ َمَواِضِعِه ﴾ )النساء : 46( . ، وقال : ﴿ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا ُيَحرِّ
َريآَْنا  ُروا ِبِه َفَأغآْ ا ُذكِّ ا ِممَّ َنا ِميَثاَقُهمآْ َفَنُسوا َحظًّ وقال تعالى مخبرًا عن النصارى : ﴿َوِمَن الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّا َنَصاَرى َأَخذآْ
َل الآِْكَتاِب َقدآْ َجاَءُكمآْ َرُسوُلَنا  َنُعوَن ، َيا َأهآْ َف ُيَنبُِّئُهُم اهللَُّ ِبَما َكاُنوا َيصآْ ِم الآِْقَياَمِة َوَسوآْ َضاَء ِإَلى َيوآْ َبيآَْنُهُم الآَْعَداَوَة َوالآَْبغآْ
ُفو َعنآْ َكِثيٍر ﴾ )المائدة : 14 ، 15( ، وقال تعالى : ﴿َفَويآٌْل ِللَِّذيَن  ُفوَن ِمَن الآِْكَتاِب َوَيعآْ ا ُكنآُْتمآْ ُتخآْ ُيَبيُِّن َلُكمآْ َكِثيًرا ِممَّ
ا َكَتَبتآْ َأيآِْديِهمآْ َوَويآٌْل َلُهمآْ  َتُروا ِبِه َثَمًنا َقِلياًل َفَويآٌْل َلُهمآْ ِممَّ َيكآُْتُبوَن الآِْكَتاَب ِبَأيآِْديِهمآْ ُثمَّ َيُقوُلوَن َهَذا ِمنآْ ِعنآِْد اهللَِّ ِلَيشآْ
َعُلوَنُه  ا َيكآِْسُبوَن﴾ )البقرة : 79( ، وقال : ﴿ُقلآْ َمنآْ َأنآَْزَل الآِْكَتاَب الَِّذي َجاَء ِبِه ُموَسى ُنوًرا َوُهًدى ِللنَّاِس َتجآْ ِممَّ

ُفوَن َكِثيًرا﴾ )األنعام : 91( . َقَراِطيَس ُتبآُْدوَنَها َوُتخآْ

4- اإليمان باألنبياء  : 
وهو التصديق الجازم بأن اهلل تعالى بعث في كل أمة رسواًل يدعوهم إلى عبادة اهلل وحده ال شريك له والكفر 
اُغوَت ﴾ )النحل  َتِنُبوا الطَّ ُبُدوا اهللََّ َواجآْ ٍة َرُسواًل َأِن ُاعآْ بما يعبد من دون اهلل ، قال تعالى : ﴿َوَلَقدآْ َبَعثآَْنا ِفي ُكلِّ ُأمَّ

: 36( ، وبأنهم جميعهم صادقون ، بارون ، راشدون ، كرام بررة ، أتقياء أمناء ، هداة مهتدون .
ويجب اإليمان بأن الرسل بشر مخلوقون وهم أفضل البشر ، وليس لهم من خصائص الربوبية شيء ، وإنما هم 
ُن ِإالَّ َبَشٌر ِمثآُْلُكمآْ َوَلِكنَّ اهللََّ َيُمنُّ َعَلى َمنآْ  عباد أكرمهم اهلل بالرسالة ، قال تعالى : ﴿َقاَلتآْ َلُهمآْ ُرُسُلُهمآْ ِإنآْ َنحآْ
َطِفي ِمَن الآَْماَلِئَكِة ُرُساًل َوِمَن النَّاِس ِإنَّ اهللََّ َسِميٌع َبِصيٌر﴾  َيَشاُء ِمنآْ ِعَباِدِه﴾)إبراهيم : 11(، وقال تعالى : ﴿اهللَُّ َيصآْ

)الحج : 75(.
واإليمان بمن سمى اهلل تعالى في كتابه أوالنبي صلى اهلل عليه سلم في سنته منهم ، على نحو ما جاءت به 

النصوص من ذكر أسمائهم وأخبارهم وفضائلهم وخصائصهم .
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ٍض ِمنآُْهمآْ َمنآْ َكلََّم  َضُهمآْ َعَلى َبعآْ لآَْنا َبعآْ ُسُل َفضَّ وقد فّضل اهللَّ تعالى بعضهم على بعض قال تعالى : ﴿ ِتلآَْك الرُّ
َضُهمآْ َدَرَجاٍت﴾ )البقرة : 253(  ، وأفضلهم أولو العزم ، وهم خمسة : نوح ، وإبراهيم ، وموسى  اهللَُّ َوَرَفَع َبعآْ
َنا ِمَن النَِّبيِّيَن ِميَثاَقُهمآْ َوِمنآَْك َوِمنآْ ُنوٍح  ، وعيسى بن مريم ، ومحّمد  صلى اهلل عليه سلم، قال تعالى : ﴿ َوِإذآْ َأَخذآْ

َنا ِمنآُْهمآْ ِميَثاًقا َغِليًظا﴾ )األحزاب : 7( .  َيَم َوَأَخذآْ َوِإبآَْراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى ابآِْن َمرآْ
وأفضلهم محمد صلى اهلل عليه سلم ورسالته لكافة الثقلين من الجن واإلنس فال يسع أحًدا منهم إال اتباعه واإليمان 
ًة ِللنَّاِس َبِشيًرا َوَنِذيًرا﴾ )سبأ : 28( ، وقال تعالى : ﴿َتَباَرَك الَِّذي  َسلآَْناَك ِإالَّ َكافَّ برسالته ، قال تعالى : ﴿َوَما َأرآْ
َقاَن َعَلى َعبآِْدِه ِلَيُكوَن ِللآَْعاَلِميَن َنِذيًرا﴾ )الفرقان : 1( ، وبه صلى اهلل عليه سلم ُختم األنبياء والمرسلون ،  َل الآُْفرآْ َنزَّ

ٌد َأَبا َأَحٍد ِمنآْ ِرَجاِلُكمآْ َوَلِكنآْ َرُسوَل اهللَِّ َوَخاَتَم النَِّبيِّيَن﴾ )األحزاب : 40( .  قال تعالى : ﴿ َما َكاَن ُمَحمَّ
وتصديقهم جميًعا فيما جاءوا به ، وأنهم مرسلون من ربهم ، مَبلِّغون عن اهلل ما أمرهم اهلل بتبليغه لمن ُأرِسلوا 
﴾ )النساء : 64(  ِن اهللَّ َسلآَْنا ِمنآْ َرُسوٍل ِإالَّ ِلُيَطاَع ِبِإذآْ إليهم ، وعدم التفريق بينهم في ذلك ، قال تعالى : ﴿ َوَما َأرآْ
ٍض َوَنكآُْفُر  ِمُن ِبَبعآْ ُقوا َبيآَْن اهللَِّ َوُرُسِلِه َوَيُقوُلوَن ُنؤآْ ، وقال عز وجل : ﴿ ِإنَّ الَِّذيَن َيكآُْفُروَن ِباهللَِّ َوُرُسِلِه َوُيِريُدوَن َأنآْ ُيَفرِّ

ٍض َوُيِريُدوَن َأنآْ َيتَِّخُذوا َبيآَْن َذِلَك َسِبياًل ،  ُأوَلِئَك ُهُم الآَْكاِفُروَن َحقًّا﴾ )النساء : 150 ، 151( .  ِبَبعآْ
َسلآَْنا ِمنآْ  وبأن أصل دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد اهلل ، وأما شرائعهم فمختلفة ، قال تعالى : ﴿ َوَما َأرآْ
ُبُدوِن﴾ )األنبياء : 25( ، وقال عز وجل : ﴿ ِلُكلٍّ َجَعلآَْنا  َقبآِْلَك ِمنآْ َرُسوٍل ِإالَّ ُنوِحي ِإَليآِْه َأنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ َأَنا َفاعآْ

َعًة َوِمنآَْهاًجا﴾ )المائدة : 48( . ِمنآُْكمآْ ِشرآْ
ِريَن  وبأنهم قد بلغوا جميع ما أرسلوا به البالغ المبين ، فقامت بذلك الحجة على الخلق ، قال تعالى:﴿ ُرُساًل ُمَبشِّ

ُسِل﴾ )النساء : 165( . َد الرُّ ٌة َبعآْ َوُمنآِْذِريَن ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلى اهللَِّ ُحجَّ
وهم عليهم الصالة والسالم يموتون كما يموت البشر ، على أن أجسادهم ال تبلى ، قال تعالى مخاطبًا نبيه محمدًا 
ِت﴾ )آل عمران :  ٍس َذاِئَقُة الآَْموآْ صلى اهلل عليه سلم : ﴿ِإنََّك َميٌِّت َوِإنَُّهمآْ َميُِّتوَن﴾ )الزمر : 30( ، وقال : ﴿ُكلُّ َنفآْ

185( ،  إال ما أخبر به اهلل عز وجل عن عيسى عليه السالم من رفعه إليه كما قال تعالى : ﴿ِإذآْ َقاَل اهللَُّ َيا 
ُرَك ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا﴾ )آل عمران : 55( ، فهو عليه السالم حي في  يَك َوَراِفُعَك ِإَليَّ َوُمَطهِّ ِعيَسى ِإنِّي ُمَتَوفِّ
السماء لم يمت ، وقد أخبر اهلل عن موته قبل قيام الساعة عند نزوله في آخر الزمان وقتل المسيح الدجال ، قال 
َم الآِْقَياَمِة َيُكوُن َعَليآِْهمآْ َشِهيًدا﴾ )النساء : 159( . ِتِه َوَيوآْ ِمَننَّ ِبِه َقبآَْل َموآْ ِل الآِْكَتاِب ِإالَّ َلُيؤآْ تعالى : ﴿ َوِإنآْ ِمنآْ َأهآْ

5- اإليمان باليوم اآلخر
يِن﴾ )الفاتحة : 4(  ِم الدِّ وهو التصديق الجازم بيوم القيامة الكبرى الذي ال يوم بعده ، قال تعالى : ﴿َماِلِك َيوآْ

، ويتضمن اإليمان به اإليمان بكل ما يكون بعد الموت من :
ِل  -سؤال المَلكين منكر ونكير للميت ، قال النبي صلى اهلل عليه سلم :) قال اهلل تعالى: ﴿ ُيَثبُِّت اهللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِبالآَْقوآْ
ِخَرِة﴾ )إبراهيم : 27( ، َقاَل َنَزَلتآْ ِفي َعَذاِب الآَْقبآِْر َفُيَقاُل َلُه َمنآْ َربَُّك َفَيُقوُل  نآَْيا َوِفي الآْ الثَّاِبِت ِفي الآَْحَياِة الدُّ
ِل الثَّاِبِت ِفي الآَْحَياِة  ٌد صلى اهلل عليه سلم َفَذِلَك قوله عز وجل: ﴿ُيَثبُِّت اهللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِبالآَْقوآْ َربَِّي اهللَُّ َوَنِبيِّي ُمَحمَّ
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َحاُبُه ،  ِخَرِة﴾ (متفق عليه ، وقالصلى اهلل عليه سلم : )ِإنَّ الآَْعبآَْد ِإَذا ُوِضَع ِفي َقبآِْرِه ، َوَتَولَّى َعنآُْه َأصآْ نآَْيا َوِفي الآْ الدُّ
ٍد صلى اهلل  ُجِل ، ِلُمَحمَّ ِعَداِنِه ، َفَيُقواَلِن َلُه : َما ُكنآَْت َتُقوُل ِفي َهَذا الرَّ َع ِنَعاِلِهمآْ ، َأَتاُه َمَلَكاِن َفُيقآْ َمُع َقرآْ َحتَّى ِإنَُّه َلَيسآْ
َعِدَك ِمَن النَّاِر ، َفَقدآْ َأبآَْدَلَك  َهُد َأنَُّه َعبآُْد اهلِل َوَرُسوُلُه ، َفُيَقاُل : انآُْظرآْ ِإَلى َمقآْ ِمُن َفَيُقوُل : َأشآْ ا الآُْمؤآْ عليه سلم ؟ َفَأمَّ

ا الآَْكاِفُر َوالآُْمَناِفُق ، َفُيَقاُل َلُه :  َعًدا ِفي الآَْجنَِّة . َقاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه سلم : َفَيَراُهَما َجِميًعا . َوَأمَّ اهللَُّ ِبِه َمقآْ
ِري ، ُكنآُْت َأُقوُل َما َيُقوُل النَّاُس ، َفُيَقاُل َلُه : اَل َدَريآَْت َواَل َتَليآَْت ،  ُجِل ؟ َفَيُقوُل : اَل َأدآْ َما ُكنآَْت َتُقوُل ِفي َهَذا الرَّ
َمُعَها َمنآْ َيِليِه َغيآُْر الثََّقَليآِْن( متفق عليه . َبًة َبيآَْن ُأُذَنيآِْه ، َفَيِصيُح َصيآَْحًة ، َفَيسآْ َراٍق ِمنآْ َحِديٍد َضرآْ َرُب ِبِمطآْ ُثمَّ ُيضآْ

ُب من كان مستحقًا له من أهل المعصية والفجور ، قال اهلل تعالى : ﴿َوَحاَق ِبآِل  م أهل الطاعة ، وُيعذَّ ثم ُيَنعَّ
َن َأَشدَّ الآَْعَذاِب﴾  َعوآْ ِخُلوا آَل ِفرآْ اَعُة َأدآْ َم َتُقوُم السَّ ا َوَعِشيًّا َوَيوآْ َرُضوَن َعَليآَْها ُغُدوًّ َن ُسوُء الآَْعَذاِب ، النَّاُر ُيعآْ َعوآْ ِفرآْ
َعُدُه ِبالآَْغَداِة َوالآَْعِشىِّ  )غافر : 45 ، 46( ، وقال النبي صلى اهلل عليه سلم :) ِإنَّ َأَحَدُكمآْ ِإَذا َماَت ُعِرَض َعَليآِْه َمقآْ
َعُدَك َحتَّى َيبآَْعَثَك  ِل النَّاِر ُيَقاُل َهَذا َمقآْ ِل النَّاِر َفِمنآْ َأهآْ ِل الآَْجنَِّة َوِإنآْ َكاَن ِمنآْ َأهآْ ِل الآَْجنَِّة َفِمنآْ َأهآْ ِإنآْ َكاَن ِمنآْ َأهآْ

َم الآِْقَياَمِة( متفق عليه . اهللَُّ ِإَليآِْه َيوآْ

ويحصل السؤال والنعيم أو العذاب لمن كان مستحق لهما ُقِبَر أو لم يقبر ، أكلته السباع أو احترق حتى صار 
رمادًا ، أو غرق في البحر أو غير ذلك ، وهذا النعيم أو العذاب يكون للروح والبدن جميعًا ، فتنعم الروح أو 
تعذب متصلة بالبدن ، فيكون النعيم والعذاب عليهما جميعًا كما أنه قد تنعم الروح أو تعذب أحيانًا منفصلة 

عن البدن . 

البعث بعد الموت : 
وهو إحياء اهلل الموتى وإخراجهم من قبورهم ، فيجمع اهلل أجساد األموات التي تحللت ويعيدها بقدرته كما 
َم الآِْقَياَمِة ُتبآَْعُثوَن﴾ )المؤمنون  َد َذِلَك َلَميُِّتوَن ، ُثمَّ ِإنَُّكمآْ َيوآْ كانت ثم يعيد األرواح إليها ، قال تعالى: ﴿ُثمَّ ِإنَُّكمآْ َبعآْ
: 15 ،17( ، وقال : ﴿َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأنآْ َلنآْ ُيبآَْعُثوا ُقلآْ َبَلى َوَربِّي َلُتبآَْعُثنَّ ُثمَّ َلُتَنبَُّؤنَّ ِبَما َعِملآُْتمآْ َوَذِلَك َعَلى 
ِييَها  ِيي الآِْعَظاَم َوِهَي َرِميٌم ، ُقلآْ ُيحآْ اهللَِّ َيِسيٌر﴾ )التغابن : 7( ، وقال : ﴿َوَضَرَب َلَنا َمَثاًل َوَنِسَي َخلآَْقُه َقاَل َمنآْ ُيحآْ
ٍة َوُهَو ِبُكلِّ َخلآٍْق َعِليٌم﴾ )يس : 78 ، 79( ، وقال النبي صلى اهلل عليه سلم : )ُثمَّ ُينآِْزُل اهللَُّ  َل َمرَّ الَِّذي َأنآَْشَأَها َأوَّ
َنِب َوِمنآُْه  ُب الذَّ ًما َواِحًدا َوُهَو َعجآْ ٌء ِإالَّ َيبآَْلى ِإالَّ َعظآْ ِنآَْساِن َشيآْ ُل َليآَْس ِمنآْ اإلآْ ُبُتوَن َكَما َينآُْبُت الآَْبقآْ َماِء َماًء َفَينآْ ِمنآْ السَّ
َم الآِْقَياَمِة( متفق عليه ، وهذا بخالف األنبياء فإن اهلل حرم أجسادهم على األرض كما تقدم . ُب الآَْخلآُْق َيوآْ ُيَركَّ

ُض َعنآُْهمآْ ِسَراًعا َذِلَك  َرآْ ُق األآْ َم َتَشقَّ - الحشر : وهو سياق الخالئق بعد بعثهم إلى أرض المحشر ، قال تعالى: ﴿َيوآْ
َناُهمآْ َفَلمآْ ُنَغاِدرآْ ِمنآُْهمآْ َأَحًدا﴾ )الكهف : 47( ، وقال تعالى:  ٌر َعَليآَْنا َيِسيٌر﴾ )ق : 44( ، وقال تعالى: ﴿َوَحَشرآْ َحشآْ
اِر﴾ )إبراهيم : 48( ، وقال النبي صلى اهلل عليه  َماَواُت َوَبَرُزوا هلِلَِّ الآَْواِحِد الآَْقهَّ ِض َوالسَّ َرآْ ُض َغيآَْر األآْ َرآْ ُل األآْ َم ُتَبدَّ ﴿َيوآْ
َمُع اهللَُّ َعزَّ  اًل( متفق عليه ، وقال النبي صلى اهلل عليه سلم : )َيجآْ َم الآْقَياَمِة ُحَفاًة ُعَراًة ُغرآْ َشُر النَّاُس َيوآْ سلم :) ُيحآْ

اِعي َوَينآُْفُذُهُم الآَْبَصُر( متفق عليه. ِمُعُهُم الدَّ ِليَن َوالِخِريَن ِفي َصِعيٍد َواِحٍد ُيسآْ َوَجلَّ اأَلوَّ
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اِة  َم الآِْقَياَمِة َحتَّى ُيَقاَد ِللشَّ ِلَها َيوآْ نَّ الآُْحُقوَق ِإَلى َأهآْ وفيه ُيقآَْضى بين الخالئق ، قال النبي صلى اهلل عليه سلم : )َلُتَؤدُّ
َناِء( رواه مسلم . اِة الآَْقرآْ الآَْجلآَْحاِء ِمنآْ الشَّ

ثم يحاسب المكلفون ، وتوزن أعمالهم بميزان حقيقي له لسان وكفتان ، فيرجح بمثقال ذرة من خير أو شر ، قال 
ٌس َشيآًْئا﴾ )األنبياء : 47( ، فمنهم آخذ كتابه بيمينه  َلُم َنفآْ ِم الآِْقَياَمِة َفاَل ُتظآْ َط ِلَيوآْ تعالى: ﴿َوَنَضُع الآَْمَواِزيَن الآِْقسآْ
ومنهم آخذه بشماله )سورة الحاقة اليات 18-34( ، ثم يضرب الجسر على متن جهنم َيِرُده األولون والخرون 
َريآْ َجَهنََّم ُقلآَْنا َيا  َعُل َبيآَْن َظهآْ ِر َفُيجآْ َتى ِبالآَْجسآْ وهو طريقهم إلى الجنة ، قال النبي صلى اهلل عليه سلم:).. ُثمَّ ُيؤآْ
ٍد  َكٌة ُعَقيآَْفاُء َتُكوُن ِبَنجآْ َحَضٌة َمِزلٌَّة َعَليآِْه َخَطاِطيُف َوَكاَلِليُب َوَحَسَكٌة ُمَفلآَْطَحٌة َلَها َشوآْ ُر َقاَل َمدآْ َرُسوَل اهللَِّ َوَما الآَْجسآْ
ُدوٌش  َكاِب َفَناٍج ُمَسلٌَّم َوَناٍج َمخآْ يِح َوَكَأَجاِويِد الآَْخيآِْل َوالرِّ ِق َوَكالرِّ ِف َوَكالآَْبرآْ رآْ ِمُن َعَليآَْها َكالطَّ َداُن الآُْمؤآْ عآْ ُيَقاُل َلَها السَّ

ًبا( رواه البخاري . َحُب َسحآْ َوَمكآُْدوٌس ِفي َناِر َجَهنََّم َحتَّى َيُمرَّ آِخُرُهمآْ ُيسآْ
ثم إلى الجنة وهي دار الثواب األبدي  لمن أطاع اهلل ، وقد أعد اهلل ألهلها فيها من النعيم ما ال عين رأت 

وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر . 

أو إلى النار وهي دار العقاب لمن شاء اهلل تعذيبه من عصاة الموحدين الذين يبقون فيها بقدر ذنوبهم ثم مآلهم 
إلى الجنة ، والدار األبدية للكافرين والمشركين والمنافقين النفاق االعتقادي .

ويتضمن اإليمان باليوم الخر اإليمان بكل ما يكون قبل القيامة مما يسمى بأشراط الساعة وعالماتها ؛ من كثرة 
القتل ، والزالزل ، والخسوف ، وخروج المسيح الدجال ، ونزول عيسى عليه السالم ، وخروج يأجوج ومأجوج ، 

وغير ذلك من العالمات التي جاء بها الخبر عن اهلل تعالى أو رسوله صلى اهلل عليه سلم .

6- اإليمان بالقدر :
القدر هو تقدير اهلل تعالى للكائنات حسبما سبق به علمه واقتضته حكمته .

واإليمان بالقدر هو التصديق الجازم بأن كل خير وشر فهو بقضاء اهلل وقدره ، وأنه الفّعال لما يريد ، ال يكون شيء 
إال بإرادته ، وال يخرج شيء عن مشيئته ، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ، وال يصدر إال عن تدبيره ، 
وال َمحيد ألحد عن القدر المقدور ، وال يتجاوز ما ُخط في اللوح المحفوظ ، وأنه خالق أفعال العباد والطاعات 
والمعاصي ، ومع ذلك فقد أمر العباد ونهاهم ، وجعلهم مختارين ألفعالهم ، غير مجبورين عليها ، بل هي 
واقعة بحسب قدرتهم وإرادتهم ، واهلل خالقهم وخالق قدرتهم ، يهدي من يشاء برحمته ، ويضل من يشاء 

بحكمته ، ال ُيسأل عما يفعل وهم يسألون.

وللقدر أربعة مراتب : 

األولى : اإليمان بعلم اهلل األزلي المحيط بكل شيء
َلُموا َأنَّ اهللََّ َعَلى ُكلِّ  وأنه تعالى قد علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ، قال تعالى : ﴿ِلَتعآْ
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ٍء ِعلآًْما﴾ )الطالق : 12( ، وقال : ﴿ُهَو اهللَُّ الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعاِلُم الآَْغيآِْب  ٍء َقِديٌر َوَأنَّ اهللََّ َقدآْ َأَحاَط ِبُكلِّ َشيآْ َشيآْ
ُقُط  ِر َوَما َتسآْ َلُم َما ِفي الآَْبرِّ َوالآَْبحآْ َلُمَها ِإالَّ ُهَو َوَيعآْ َهاَدِة﴾ )الحشر : 22( ، وقال : ﴿َوِعنآَْدُه َمَفاِتُح الآَْغيآِْب اَل َيعآْ َوالشَّ

ٍب َواَل َياِبٍس ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب ُمِبيٍن﴾ )األنعام : 59( . ِض َواَل َرطآْ َرآْ َلُمَها َواَل َحبٍَّة ِفي ُظُلَماِت األآْ ِمنآْ َوَرَقٍة ِإالَّ َيعآْ

الثانية : اإليمان بكتابة اهلل تعالى لكل شيء 
ِض ِإنَّ َذِلَك ِفي ِكَتاٍب  َرآْ َماِء َواألآْ َلُم َما ِفي السَّ َلمآْ َأنَّ اهللََّ َيعآْ مما هو كائن إلى قيام الساعة ، قال تعالى : ﴿َأَلمآْ َتعآْ

َصيآَْناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبيٍن﴾ )يس : 12(. ٍء أحآْ ِإنَّ َذِلَك َعَلى اهللَِّ َيِسيٌر﴾ )الحج : 70( ، وقال تعالى : ﴿َوُكلَّ َشيآْ

الثالثة : اإليمان بمشيئة اهلل النافذة 
التي ال يردُّها شيء ، وقدرته التي ال ُيعِجُزها شيء ، فاهلل تعالى قد شاء كل ما في السموات واألرض ال يكون شيء 
َعُل اهللَُّ َما َيَشاُء﴾  ، وقال : ﴿َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ  إال بمشيئته ، ما شاء اهلل كان وما لم يشأآْ لم يكن ، قال تعالى: ﴿َوَيفآْ

َأنآْ َيَشاَء اهللَُّ َربُّ الآَْعاَلِميَن﴾ )التكوير : 29(.

الرابعة : اإليمان بأن اهلل َخَلَق كل شيء وأوجده
فهو الخالق وحده ال شريك له ، خالق لكل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه  ، قال تعالى 
ٍء  ٍء َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشيآْ ِديًرا﴾ )سورة الفرقان : 2( ، وقال تعالى: ﴿اهللَُّ َخاِلُق ُكلِّ َشيآْ َرُه َتقآْ ٍء َفَقدَّ : ﴿َوَخَلَق ُكلَّ َشيآْ

َمُلوَن﴾)الصافات : 96( . َوِكيٌل﴾)الزمر : 62( ، وقال تعالى:﴿َواهللَُّ َخَلَقُكمآْ َوَما َتعآْ
واإليمان بالقدر ال ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله االختيارية ، وقدرة عليها ، وهما مناط التكليف الذي 
يترتب عليه الثواب أو العقاب ، قال اهلل تعالى : ﴿َفَمنآْ َشاَء اتََّخَذ ِإَلى َربِِّه َمآًبا﴾ )النبأ :39( ، وقال تعالى: ﴿
َعَها َلَها َما َكَسَبتآْ َوَعَليآَْها  ًسا ِإالَّ ُوسآْ َتِقيَم﴾ )التكوير : 28( ، وقال تعالى: ﴿ اَل ُيَكلُِّف اهللَُّ َنفآْ ِلَمنآْ َشاَء ِمنآُْكمآْ َأنآْ َيسآْ

﴾ )البقرة : 286(. َتَسَبتآْ َما اكآْ
ق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير  وكل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل ، وبهما يترك ، ويفرِّ
إرادته كاالرتعاش ، لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة اهلل تعالى وقدرته ، قال تعالى: ﴿َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ 

َأنآْ َيَشاَء اهللَُّ﴾ )اإلنسان : 30( ، وألن الكون كله ُملك هلل تعالى فال يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته.

ثالثًا - اإلحسان :
وهو أن تعبد اهلل كأنك تراه , فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، وهو أعلى مراتب الدين الثالث .

رابعًا : تتمة أركان اإلسالم
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2- الصالة 
الصالة هي الركن الثاني من أركان اإلسالم بعد الشهادتين ، وهي الفارقة بين المسلم والكافر قال رسول اهللَّ صلى 
الِة(رواه مسلم ، وهي عمود اإلسالم ، وأول ما ُيحاسب  ُك الصَّ ِر َترآْ ِك َوالآُْكفآْ رآْ ُجِل َوَبيآَْن الشِّ اهلل عليه سلم:  )َبيآَْن الرَّ

ت وُقِبَلت ُقِبل سائر عمله ، وإن ُردَّت ُردَّ سائر عمله .  عنه العبد ، فإن َصحَّ
وهي خمس صلوات في اليوم والليلة : صالة الفجر ركعتان ، وصالة الظهر أربع ركعات ، وصالة العصر أربع 

ركعات ، وصالة المغرب ثالث ركعات ، وصالة العشاء أربع ركعات .
َبُل اهللَُّ َصاَلًة ِإالَّ ِبُطُهوٍر(رواه مسلم  ولما كانت الصالة ال تصح إال بطهارة ، لقول النبي صلى اهلل عليه سلم: )اَل َيقآْ

، ناسب تقديم الطهارة .

الطهارة : 
وهي إزالة النجاسة عن البدن والثوب ، ورفع المانع من الصالة بالوضوء أو الُغسل . 

األعيان النجسة :   •
ما خرج مما يحرم أكله كالدمي  والكلب من : بول ، وغائط ، ودم ، ونحو ذلك ، ويستثنى من ذلك:   -1

مني الدمي ، ومخاطه ، وَعَرُقه ، وريقه ، ولبن ورطوبة فرج المرأة ، والريح .  -
ما خرج مما ليس له دم كالخارج من الحشرات .  -

ريق وعرق ما يشق التحرز عنه كالهرة  .   -
2- كل ميتة إال ميتة البحر ، والدمي ، وما ال نفس له سائلة )ما ال دم له( .

3- كل جزء انفصل من حيوان حي ، ويستثنى من ذلك: الشعر ، والريش ، والوبر ، والصوف ، والقرن ، واألضالف 
، وأجزاء الدمي.

4- الدم المسفوح الخارج عند تذكية الحيوان أو الخارج من بقية بدن الحيوان حال الحياة ، والدم الخارج من 
فرج الدمي .

آداب قضاء الحاجة :   •
ال يجوز للمسلم أن يقضي حاجته في طريق الناس ، أو في ظلهم ، أو موارد مياههم ؛ ونحو ذلك مما يحتاجه 

الناس للمرور ، أو البقاء فيه .
فإذا أراد المسلم دخول المحل المعد لقضاء الحاجة ؛ فيستحب له أن يقول: بسم اهلل ،  »َأُعوُذ ِباهللَِّ ِمنآْ الآُْخُبِث 
َوالآَْخَباِئِث« ؛ ويقدم رجله اليسرى حال الدخول ، وال يمس فرجه بيمينه ، فإذا فرغ من قضاء الحاجة ، فإنه 
رج بالماء ، فإن لم يجد فبكل منظف طاهر مباح مثل:  األوراق ، واألحجار ، والمناديل ، على أن  ينظف الَمخآْ

يكون بثالث مسحات منقية فأكثر ، وأال يكون بعظم ، وال روث دابة . 
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َراَنَك » . ويقدم اليمنى عند الخروج ، ويقول: » ُغفآْ
وإذا أراد أن يقضي حاجته في غير محل معد لقضائها ، فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس ؛ ويستتر عن األنظار 
بحائط أو شجرة أو غير ذلك ، ويحرم أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها حال قضاء الحاجة ؛ بل ينحرف عنها ، 

ويقول الذكر المشروع قبل البدء ، وعليه أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه . 

الوضوء :   •
وهو غسل أعضاء الوضوء بالماء .

وصفته : أن ينوي الوضوء بقلبه ، ثم يقول : » بسم اهلل » ، ثم يغسل كفيه ثالث مرات ، ثم يتمضمض ، 
ويستنشق من كف واحدة ، وينثر الماء من أنفه بيساره ، ثم يغسل وجهه ثالثًا ، ثم يغسل يديه مع المرفقين 
ثالثًا ، ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه ، ثم يغسل رجليه مع 

الكعبين ثالثًا.
ويجوز المسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها بإمرار اليد المبلولة على ظاهر الخف والجورب 
، ومدته للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر سفرًا يبيح له القصر ثالثة أيام بلياليها ، وابتداء المدة في الحالتين يكون 
من المسح بعد الحدث ، فمن توضأ لصالة الفجر ثم لبس الخفين وبقي على وضوءه حتى العصر ثم أحدث فتوضأ 

لصالة العصر فيبدأ توقيت المسح من صالة العصر . 
ويشترط للمسح عليها أن يلبسها بعد كمال الطهارة بالماء من الحدث .

ومن به جرح وعليه جبيرة ونحوها ، كالضماد الذي يكون على الجرح ، واللصوق الذي يجعل على القروح ، فإنه 
يمسح عليها بإمرار اليد المبلولة على جميع الجبيرة ، أعالها وأسفلها ، مما هو في محل الغسل ، فإن لم يكون 

عليه شيء غسله أو مسحه ، فإن كان يتضرر بالمسح أو الغسل ، فإنه يتيمم بعد فراغه من الوضوء .
ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث األصغر واألكبر ، وليس للمسح عليها وقت محدد ، بل يمسح عليها 

ء ما تحتها ؛ ألن مسحها ألجل الضرورة إليها . إلى نزعها أو ُبرآْ

نواقض الوضوء : 
1- الخارج المعتاد من السبيل من : بول ، أو مني ، أو مذي ، أو دم حيض ، أو غائط ، أو ريح .

2- غياب العقل بالنوم أو اإلغماء أو الجنون ونحوه .
3- أكل لحم اإلبل.

فمتى حصل شيء منها فإنه ينتقض الوضوء ، وعليه أن يتوضأ.

الُغسل: وهو إمرار الماء على جميع البدن بنية رفع الحدث .
موجبات الُغسل : 

َل  ة لم ُيوِجب الُغسآْ ة بخروجه ، فإن خرج بدون لذَّ - خروج المني ، فإن خرج في حال اليقظة ُأشُتِرط وجود اللذَّ
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، كالذي يخرج بسبب مرض ، أو عدم إمساك ونحو ذلك . 
وأما حال النوم )االحتالم( فإن وجد بلاًل وعلم أنه مني وجب عليه الُغسل وإن لم يشعر باللذة ، وإن علم أنه 
غير مني فال يجب عليه الُغسل ، وإن شك في األمر فال يجب عليه الُغسل ، ولكن يطهر ما أصابه ، وإن رأى 

ل عليه . أنه جامع ولم ير بلاًل فال ُغسآْ
- الجماع ، ويجب الغسل بإدخال رأس الذكر في فرج األنثى ، ولو لم يحصل إنزال للواطئ والموطوءة .

- الحيض ، والنفاس . 
وصفته: بعد عقد النية ، أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه ، ويستحب تقديم َغسل أعضاء الوضوء .

التيمم : 
ويلجئ إليه عند فقد الماء ، أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو تأخر برء ؛ أو لحرج ومشقة .

وصفته : أن يضرب المتيمم ِبَيَديآْه على صعيد طيب )ما كان من جنس األرض ، من تراب أو رمل أو حجر أو 
صخر أو غير ذلك( ضربة واحدة ، ويمسح بباطنهما وجهه وكفيآْه.

ويبطل التيمم : بمبطالت الوضوء ، وموجبات الغسل ، أو بوجود الماء إن كان التيمم لعدمه ، أو بزوال العذر الذي 
من أجله شرع التيمم من مرض ، ونحوه .

الحيض : 
وهو دم طبيعي يخرج من فرج األنثى في أوقات معلومة .

والحائض ال تصلي وال تصوم حال حيضها ، ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج ويحل له االستمتاع منها بما 
دون الفرج .

فإذا انقطع دمها فقد طهرت وانتهت فترة حيضها فيجب عليها االغتسال ، ثم تزاول ما منعت منه بسبب 
رة أو ُصفآْرة ؛ لم تلتفت إليها ، وعليها قضاء الصوم دون الصالة . الحيض ، وإن رأت بعد الطهر ُكدآْ

ُة البيضاء( ، أو الجفاف بأن ينقطع الدم . وعالمة الطهر خروج سائل أبيض يقذفه الرحم آخر الحيض )الَقصآْ

النفاس : 
دم يخرج من فرج األنثى بسبب الوالدة ، وبعدها ، وقبلها مع الَطلآْق . 

   فإن رأت المرأة دمًا قبل الوالدة وليس معه َأمارُة والدة من طلٍق فليس نفاسًا .
والنفاس كالحيض في أحكامه ، وأكثر مدته أربعون يومًا ، فإذا انقطع دم النفساء قبل األربعين يومًا ؛ فقد انتهى 
نفاسها ، فتغتسل وتصلي وتزاول ما ُمنعت منه بسبب النفاس . وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه َخلآُْق إنسان ؛ بأن 
كان فيه تخطيط ، ولو خفيًا وصار معها دم بعده ؛ فلها أحكام النفساء ، والمدة التي يتبين فيها خلق اإِلنسان في 
الحمل ثالثة أشهر غالبًا ، وأقلها واحد وثمانون يومًا ، وإن َألآَْقت علقة أو مضغة لم يتبين فيها تخطيط إنسان 

؛ فليس لها أحكام النفساء .
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االستحاضة : 
وهي خروج الدم من فرج األنثى من غير حيض وال نفاس على سبيل النزيف ، والمستحاضة طاهر لها أحكام 

الطاهرات ، ولها مع الحيض ثالث حاالت : 

األولى :
 أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها باالستحاضة ؛ بأن كانت قبل االستحاضة تحيض خمسة أيام 
أو ثمانية أيام مثاًل في أول الشهر أو وسطه ، فتعرف عددها ووقتها ؛ فهذه تجلس قدر عادتها ، وتعتبر لها 

أحكام الحيض ، فِإذا انتهت عادتها ؛ اغتسلت وصلَّت ، واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة.

الثانية : 
إذا لم يكن لها عادة معروفة ، لكن دمها متميز ، بعضه يحمل صفة دم الحيض )أسود ثخين له رائحة( ، 
وبقيته ال يحمل صفة دم الحيض ؛ ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضًا ، وتعتبر ما عداه 

استحاضة ، تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض ،وتصلي وتصوم ،وتعتبر طاهرًا.
الثالثة : ِإذا لم يكن لها عادة تعرفها وال صفة تميز بها الحيض من غيره ؛ فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام 

أو سبعة أيام من كل شهر ؛ ألن هذه عادة غالب النساء .

شروط الصالة : 
وهي ما تتوقف عليها صحة الصالة مع اإِلمكان ، وهي :

1- العقل .   
2- الوضوء أو ما ينوب عنه .

3- دخول الوقت : 
ُل الشيء مثله في  - صالة الظهر : يبدأ وقتها بزوال الشمس ؛ أي : ميلها إلى المغرب ، ويمتد إلى أن يصير ظِّ

الطول ، سوى َفيء الَزَوال .
ّل الحاصل لألشياء حين تميل الّشمس عن وسط الّسماء ، وسّمي فيئًا ، ألّن الّظّل رجع إلى  وفيء الزوال : هو الظِّ

جهة المشرق بعد أن كان في جهة المغرب . 
فمثاًل : أحضر عصا واغرسها في األرض بحيث يكون الجزء البارز منها 100سم ،  ثم راقب الظل قبيل الزوال 
وأثناءه وبعده ، فإذا وجدت أن الظل قبل الزوال)من جهة المغرب( كان 200سم وأخذ يتناقص حتى وصل إلى 
110سم عند زوال الشمس ، ثم بدأ يزيد )من جهة المشرق( ، فيكون 110سم هو فيء الزوال ، وبداية الزيادة 

عليه هي بداية دخول وقت الظهر .
- صالة العصر : يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر ؛ أي من مصير ظل كل شيء مثله ، سوى فيء الزوال ، إلى 

غروب الشمس .
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- صالة المغرب : يبدأ وقتها بغروب الشمس إلى مغيب الشفق األحمر )بياض تخالطه حمرة ، ثم تذهب الحمرة 
ويبقى بياض خالص ثم يغيب( .

- صالة العشاء : يبدأ وقتها بانتهاء وقت المغرب ؛ أي : بمغيب الشفق األحمر إلى نصف الليل .
- صالة الفجر : يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني )وهو البياض المعترض في األفق قبل طلوع الشمس( ، ويمتد إلى 

طلوع الشمس .
ُدر للصالة أوقاتها بالقياس  ومن كان في موضع ال تنضبط فيه عالمات دخول وقت الصالة وخروجه ، فإنه َيقآْ
على أقرب البالد التي تطلع فيها الشمس وتغرب كل يوم ، ومن انضبطت عنده هذه العالمات وجب عليه 

الصالة في وقتها وال عبرة بقصر الوقت أو طوله.
4- استقبال القبلة ، وهي الكعبة المشرفة .  

5- ستر العورة ، وهي في الرجل من السرة إلى الركبة ، وفي المرأة جميع بدنها عدا وجهها .
6- النية : وهي العزم على فعل العبادة تقربًا إلى اهلل - تعالى- ومحلها القلب .

ومن عجز عن شيء من هذه األمور ، فإن المكلف يأتي منها بما يستطيع على قدر الجهد والطاقة مع بذل الوسع 
؛ كمن كان في مكان لم يعرف جهة القبلة ولم يستطع أن يستدل عليها ، فإنه يتحرى ويجتهد حسب قدرته 

، ثم يصلي وال شيء عليه حتى لو تبين بعد فعل الصالة خطئه . 
أما النية فال تسقط بحال ، وفي زوال العقل زوال للتكليف .

أركان الصالة: وهي أقوال أو أفعال ِإذا ُترك منها شيٌء مع االستطاعة بطلت الصالة سواء كان تركها عمدًا أو 
سهوًا ، أو لغت الركعة التي تركه منها ، وقامت التي تليها مقامها ، وهي : 

1- القيام في صالة الفريضة . 2-تكبيرة اإلحرام . 3- قراءة الفاتحة . 4-الركوع في كل ركعة . 5- االعتدال 
من الركوع واقًفا كحاله قبله. 6-السجود وهو وضع األعضاء السبعة )الجبهة ، واألنف ، واليدان ، والركبتان 
، وأطراف القدمين( على األرض في كل ركعة مرتين . 7- الجلسة بين السجدتين. 8- التشهد األخير وجلسته. 

9- التسليم . 10-الترتيب بين األركان. 11-الطمأنينة في كل األفعال المذكورة .
واجبات الصالة: وهي أقوال أو أفعال إذا ُترك منها شيء عمدًا بطلت الصالة ، وإن كان تركه سهوًا لم تبطل ، 
ويجبره سجود السهو ، وهي ثمانية: 1- جميع التكبيرات التي في الصالة غير تكبيرة اإلحرام.  2- قول »سمع اهلل 
لمن حمده« لإلمام والمنفرد بعد الرفع من الركوع.  3-قول »ربنا ولك الحمد«. 4- قول »سبحان ربي العظيم« 
في الركوع مرة واحدة.  5- قول »سبحان ربي األعلى« في السجود مرة واحدة .  6 -قول »رب اغفر لي« 

بين السجدتين مرة واحدة. 9- التشهد األول ، والجلوس له .

سنن الصالة :
 وهي أفعال وأقوال الصالة غير ما تقدم ، ال تبطل الصالة بترك شيء منها ال عمدًا وال سهوًا ، واإلتيان بها 

أكمل ، وهي نوعان:
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سنن األقوال 
، وهي كثيرة ؛ منها : االستفتاح ، والتعوذ ، والبسملة، والجهر بها أحياًنا ، والتأمين ، والقراءة بعد الفاتحة بما 

ر من القرآن في صالة الفجر وصالة المغرب والعشاء والظهر والعصر كما سيأتي في صفة الصالة.  تيسَّ
سنن األفعال ؛ كرفع اليدين عند تكبيرة اإلحرام ، وعند الهوي إلى الركوع ، وعند الرفع منه ، وعند الرفع من 
التشهد األول ، ووضع اليد اليمنى على اليسرى ، ووضعها على صدره في حال القيام ، والنظر إلى موضع سجوده 
، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع ، ومد ظهره في الركوع معتداًل ، وجعل رأسه مستو مع ظهره فال 
يخفضه وال يرفعه ، ومجافاة بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه في السجود ، ومجافاة عضديه عن جنبيه 

مالم يؤِذ ، وتمكين جبهته وأنفه وبقية األعضاء من مواضع السجود ، وغير ذلك .

صفة الصالة : 
ِكَبيَِّك ، واستقبل ببطون أصابعها القبلة ، وقل : »  َو َمنآْ َت إلى الصالة ؛ فاستقبل القبلة ، وارفع يديك َحذآْ إذا ُقمآْ
ُمَك ،  ِدَك ، َوَتَباَرَك َاسآْ اهلل أكبر » ، ثم ضع اليد اليمنى على الشمال ، ثم استفتح بقول: »ُسبآَْحاَنَك الَلُهم َوِبَحمآْ
ِرِب ،  ِرِق َوالآَْمغآْ َت َبيآَْن الآَْمشآْ َك ، َواَل ِإَلَه َغيآُْرَك« ، أو : »اللَُّهمَّ َباِعدآْ َبيآِْنى َوَبيآَْن َخَطاَياَي َكَما َباَعدآْ َوَتَعاَلى َجدُّ
ِسلآْ َخَطاَياَي ِبالآَْماِء َوالثَّلآِْج َوالآَْبَرِد« ، ثم قل  َنِس ، اللَُّهمَّ اغآْ ُب اأَلبآَْيُض ِمَن الدَّ اللَُّهمَّ َنقِِّني ِمَن الآَْخَطاَيا َكَما ُيَنقَّى الثَّوآْ
: أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ، بسم اهلل الرحمن الرحيم ، ثم اقرأ فاتحة الكتاب ، فإذا ختمتها فقل : آمين 

، ثم اقرأ بعد ذلك ما تيسر من القرآن ، وُيَسنُّ أطالة الركعة األولى من كل صالة على الثانية .
ثم ارفع يديك كما رفعتهما في االستفتاح ، ثم قل : »اهلل أكبر« ، و اركع ، وضع يديك على ركبتيك ُمَفَرَجَة 
األصابع ، وَجاِفي َعُضَديَِّك عن َجنآَْبيَِّك ، وُمدَّ ظهرك ، واجعل رأسك مستو مع ظهرك فال ترفعه وال تخفضه 
م الرب ، ثم ارفع رأسك ، وقل : »َسِمَع اهلُل ِلَمنآْ َحِمَده«  ، وقل : »ُسبآَْحاَن َربَِّي الآَْعِظيِم« مرة أو أكثر ، وَعظِّ
ًدا َكِثيًرا ، َطيًِّبا ،  ُد ، َحمآْ وارفع يديك كما رفعتهما عند الركوع  ، فإذا اعتدلت قائًما فقل : »َربََّنا وَلَك الآَْحمآْ

ُد » . ٍء َبعآْ َء َما ِشئآَْت ِمنآْ َشيىآْ ِض َوِملآْ َء اأَلرآْ َمَواِت َوِملآْ َء السَّ ُمَباَرًكا ِفيِه ِملآْ
ثم كبر وال ترفع يديك ، واسجد على جبهتك وَأنآِْفَك ويديك وركبتيك وأطراف قدميك ، واستقبل بأصابع يديك 
َفَقيَِّك ،  ورجليك القبلة ، واعتدل في سجودك وَمكِّنآْ جبهتك وأنفك من األرض واعتمد على كفيك ، وارفع ِمرآْ
َلى«  وجافي َعُضَديَِّك عن جنبيك ، وارفع بطنك عن فخذيك ، وفخذيك عن ساقيك ، وقل: »ُسبآَْحاَن َربَِّي اأَلعآْ

مرة أو أكثر ، ثم ادع بما شئت ، واجعل سجودك بقدر ركوعك  .
ثم ارفع رأسك وقل: »اهلل أكبر« ، ثم افرش رجلك اليسرى ، واجلس عليها ، وانآِْصبآْ اليمنى واستقبل بأطراف 
ِني«  ُزقآْ ِدِني َوارآْ ِني َوَعاِفِني َواهآْ َحمآْ ِفرآْ ِلي َوارآْ أصابعها القبلة ، وضع يديك على فخذيك ، ثم قل : »اللَُّهمَّ اغآْ

ِر سجودك ، ثم كبر واسجد ، واصنع في سجودك الثاني مثل ما صنعت في األول . واجعل جلوسك ِبَقدآْ
ثم ارفع رأسك مكبرًا ، وانهض على صدور قدميك ، معتمدًا على األرض ، واجلس لالستراحة إن احتجت إلى 

ذلك ، فإذا قمت فاقرأ الفاتحة  ، وصلي الركعة الثانية كاألولى .
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ثم اجلس للتشهد األول مفترًشا كما جلست بين السجدتين ، وضع يدك اليمنى على فخذك اليمنى ، ويدك اليسرى 
على فخذك اليسرى ، وأحيانًا ضع يدك اليمنى على حرف ركبتك اليمنى ، ويدك اليسرى على ركبتك اليسرى 
، وضع إبهام يدك اليمنى على أصبعك الوسطى كهيئة الَحَلَقة ، واقبض الخنصر)الرابع( والبنصر)الخامس( ، 
َمُة اهلِل  اَلُم َعَليآَْك َأيَُّها النَِّبيُّ َوَرحآْ يَِّباُت ، السَّ َلَواُت َوالطَّ وأشر بأصبعك السبابة ، وقل : »التَِّحيَّاُتِ هلِل ، َوالصَّ
ًدا َعبآُْدُه َوَرُسوُلُه« ،  َهُد َأنَّ ُمَحمَّ َهُد َأنآْ اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ ، َوَأشآْ اِلِحيَن ، َأشآْ اَلُم َعَليآَْنا َوَعَلى ِعَباِد اهلِل الصَّ َوَبَرَكاُتُه ، السَّ
َتَتّمَت قائمًا فارفع يديك حذو منكبيك ، وصلى الثالثة والرابعة ، وخففهما على األوليين  ثم انهض مكبرًا ، فإذا اسآْ

، واقرأ فيهما بفاتحة الكتاب .
ثم اجلس للتشهد األخير متوركًا بفرش رجلك اليسرى ، بأن تجعل ظهرها على األرض وتخرجها تحت ساقك 
اليمنى ، وتنصب رجلك اليمنى وتستقبل بأصابعها القبلة ، وتجعل إليتك على األرض ، ثم تتشهد التشهد األخير 
ٍد ، َكَما َصلَّيآَْت َعَلى ِإبآَْراِهيَم ،  ٍد ، َوَعَلى آِل ُمَحمَّ ، وهو التشهد األول ، وتزيد عليه : » اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
َت َعَلى آِل ِإبآَْراِهيَم ، ِفي الآَْعاَلِميَن ، ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد » ، واستعذ  ٍد ، َكَما َباَركآْ ٍد ، َوَعَلى آِل ُمَحمَّ َوَباِركآْ َعَلى ُمَحمَّ
باهلل من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المسيح الدجال ، وادع بما 

شئت ، ثم سلم عن يمينك ؛ وقل : » السالم عليكم ورحمة اهلل » ، وعن يسارك كذلك .

يكره في الصالة :
 اإللتفات بالوجه ، والصدر ، إال أن يكون ذلك لحاجة فال بأس به ؛ كما في حال الخوف ، أو كان لغرض صحيح 

، فإن استدار بجميع بدنه ، بطلت صالته ، لتركه االستقبال القبلة بال عذر .
ويكره رفع البصر إلى السماء ، وتغميض العينين لغير حاجة ، فإن كان لحاجة كأن يكون أمامه ما يشوش عليه 

صالته كالزخارف والتزويق ، فال يكره.
ويكره افتراش الذراعين حال السجود ؛ بأن يمدهما المصلي على األرض مع إلصاقهما بها ، كما تكره الحركة في 

الصالة والعبث بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك ، ومسح األرض من غير حاجة . 
ويكره التخصر وهو وضع اليد على الخاصرة ، وفرقعة األصابع وتشبيكها ، وأن يصلي المصلي وبين يديه ما يشغله 
ويلهيه ، أو في مكان فيه تصاوير ، كما يكره دخوله في الصالة وهو مشوش الفكر بسبب وجود شيء يضايقه ؛ 

كاحتباس بول ، أو غائط ، أو ريح ، أو حالة برد أو حر شديد ، أو بحضور طعام يشتهيه .

سجود السهو :
 وهو سجدتان يسجدهما المصلي ؛ لجبر الخلل الحاصل في صالته سهوًا ، ويشرع عند الزيادة في الصالة ، أو 

النقص منها ، أو الشك في زيادة أو نقص .
فيسجد قبل السالم إن كان عن نقص كما لو نقص تسبيح الركوع أو السجود ، أو لشك لم يترجح فيه شيء .

ويسجد بعد السالم إن كان عن زيادة كما لو زاد ركوعًا ، أو سجودًا أو قيامًا أو قعودًا ، أو شك وترجح له شيء 
؛ كما لو شك هل صلى ثالثًا أو أربعًا ؟ وترجح له أنها ثالث ، فيأتي بركعة ، ويسجد للسهو بعد السالم .



www.rasoulallah.netنسخة مجانية تهدى وال تباع 35

المختصر الميسـر ألركان اإلسالم واإليمان

ومن سها مرارًا كفاه سجدتان ، وإذا اجتمع سجود قبل السالم وآخر بعده في صالة ، سجد قبل السالم . 

الذكر بعد الصالة :
الم َوِمنآَْك  فإذا سلم المصلي من الصالة ، ُسنَّ له أن يقول : »استغفر اهلل« ثالثًا ، ثم يقول : »الّلُهمآْ أنَت السَّ
ُد َوُهَو  َدُه اَل َشِريَك َلُه َلُه الآُْملآُْك َوَلُه الآَْحمآْ َرام » ، ثم يقول : »اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ َوحآْ َت َذا اَلَجالِل َواإلكآْ الُم َتَباَركآْ السَّ
ُل َوَلُه الثََّناُء  َمُة َوَلُه الآَْفضآْ ُبُد ِإالَّ ِإيَّاُه َلُه النِّعآْ َة ِإالَّ ِباهللَِّ اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ َواَل َنعآْ َل َواَل ُقوَّ ٍء َقِديٌر اَل َحوآْ َعَلى ُكلِّ َشىآْ
َت  ِطَي ِلَما َمَنعآْ َطيآَْت ، َواَل ُمعآْ يَن َوَلوآْ َكِرَه الآَْكاِفُروَن » ، »اللَُّهمَّ اَل َماِنَع ِلَما َأعآْ ِلِصيَن َلُه الدِّ الآَْحَسُن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ ُمخآْ
، َواَل َينآَْفُع َذا الآَْجدِّ ِمنآَْك الآَْجدُّ »  ، ثم يقول : »سبحان اهلل ، والحمد هلل ، واهلل أكبر«  ثالثًا وثالثين ، ويقول 

تمام المائة : » ال إله إال اهلل وحده ، ال شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير« .
وأحيانًا : يسبح اهلل ويحمده ، ويهلله ، ويكبره خمسًا وعشرين .

وأحيانًا : يسبح اهلل عشرًا ، ويحمده عشرًا ، ويكبره عشرًا .
وأحيانًا : يسبح اهلل ثالًثا وثالثين ، ويحمده ثالًثا وثالثين ، ويكبره ثالًثا وثالثين ، ثم يكبر تمام المائة . 

ثم يقرأ آية الكرسي ، والمعوذتين .

صالة الجماعة  : 
ٍد . يجب على كل مسلم أداء الصالة جماعة ، إال لعذر كمرض ، أو خوف ، أو برد ، أو ُبعآْ

وأقل ما تنعقد به صالة الجماعة اثنان ، ويباح للنساء حضور صالة الجماعة في المساجد بإذن أزواجهن غير 
متطيبات ، وغير متبرجات بزينة مع الستر التام واالبتعاد عن مخالطة الرجال ، ويكنَّ وراء صفوف الرجال .

ويجب على المأموم االقتداء باإلمام بالمتابعة التامة له ، فال يتقدمه وال يتأخر عنه .
ويسن جهر اإلمام بالقراءة في الفجر ، واألوليين من المغرب والعشاء ، وال يجب على المأموم قراءة الفاتحة 
في الركعات التي يجهر بها اإلمام ، أما إذا كانت الصالة سرية ، أو كان المأموم ال يسمع اإلمام ؛ فإنه يجب 

عليه أن يقرأ الفاتحة .
والمسبوق يدرك الركعة مع اإلمام بإدراك الركوع وذلك باجتماعه مع اإلمام في الركوع المجزيء ، فإذا أدرَك 
اإلماَم راكعًا ؛ فإنه يكبر تكبيرًة قائمًا ، ثم يركع معه بتكبيرة ثانية ، وإن شك في إدراك الركوع ، فإن غلب 
على ظنه إدراكه اعتد بهذه الركعة ، وإذا لم يغلب على ظنه شيء أتى بركعة وسجد للسهو قبل السالم . 

وإذا وجد المسبوق اإلمام على أي حال من الصالة ؛ دخل معه ؛ فإذا سلم اإلمام التسليمة الثانية ؛ قام المسبوق 
ليأتي بما فاته من الصالة ، وما أدرك المسبوق مع اإلمام ؛ فهو أول صالته ، وما يأتي به بعد سالم اإلمام 

هو آخرها .
واأَلولى باإلمامة األقرأ لكتاب اهلل ، ثم األفقه ، ثم األقدم هجرة ، فإذا استووا في القراءة والفقه والهجرة ؛ 

َم األسبق إسالمًا ، ثم األكبر سنًا. ُقدِّ
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صالة التطوع : 
يستحب للمسلم صالة السنن الرواتب قبل أو بعد الفرائض : وهي ثنتا عشرة ركعة : أربع قبل الظهر ، وركعتان 

بعدها ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل الفجر .
وصالة الضحى ركعتين أو أربع ، يبتدئ وقتها من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدَر ُرمٍح -بنظر العين- إلى قبيل 

الزوال .
كما يستحب له أن يصلي من الليل وترًا ، وأقله ركعة وأكثره إحدى عشر  ، ووقته من بعد صالة العشاء حتى 

الفجر . 
يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة ، وله أن يوتر بتسع ركعات ، يسرد ثمانيًا ، ثم يجلس عقب الركعة الثامنة 
، ويتشهد التشهد األول وال يسلم ، ثم يقوم ، فيأتي بالركعة التاسعة ، ويتشهد التشهد األخير ويسلم . وله 
أن يوتر بسبع ركعات أو خمس ركعات ال يجلس إال في آخرها ، ويتشهد ويسلم ، وله أن يصلي سبع ركعات 
بتشهدين بعد السادسة والسابعة ، وبسالم واحد . وله أن يوتر بثالث ركعات ، يصلي ركعتين ويسلم ، ثم يصلي 

الركعة الثالثة وحدها ، أو يسردها بتشهد واحد وسالم واحد .
وفي شهر رمضان يستحب أن تصلى صالة الليل جماعة )التراويح( .

أوقات النهي : 
ورد النهي عن الصالة في أوقات ثالثة :

األول : بعد طلوع الفجر الثاني )بداية وقت صالة الفجر( فينهى عن الصالة في هذا الوقت عدا ركعتي الفجر 
وصالته ، حتى ترتفع الشمس قدَر ُرمٍح في رأي العين .

والثاني : عند قيام الشمس في وسط السماء حتى تزول إلى جهة المغرب، وقيام الشمس يعرف بوقوف الظل ، 
ال يزيد وال ينقص إلى أن تميل الشمس إلى جهة الغرب .

والثالث : من صالة العصر إلى غروب الشمس .
صالة أهل األعذار : وهم المرضى ، والمسافرون ، والخائفون .

صالة المريض : يصلي قائمًا ، فإن لم يستطع فقاعدًا ، فإن لم يستطع فعلى جنبه ، ويكون وجهه إلى القبلة ، 
واألفضل أن يكون على جنبه األيمن ، إال إن كان األيسر أسهل، فهو أفضل ، وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى 
القبلة ، ولم يستطع التوجه إليها بنفسه ؛ أو كان في توجهه حرج ومشقة ، صلى على حسب حاله ، إلى أي 

جهة تسهل عليه .
فإذا لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه ؛ تعين عليه أن يصلي على ظهره ، وتكون رجاله إلى القبلة مع 

اإلمكان .
ويومئ برأسه للركوع والسجود ، ويجعل اإليماء للسجود أخفض من اإليماء للركوع ، وإذا صلى المريض جالسًا وهو 
يستطيع السجود على األرض ؛ وجب عليه ذلك ، وال يكفيه اإليماء ، فإن لم يتمكن من اإليماء بالرأس ، فإنه 

يستحضر أفعال الصالة بقلبه ، ويحرك لسانه بأقوالها ، فإن لم يتمكن ، استحضر األقوال أيضًا بقلبه .
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صالة الراكب : يجب على من يصلي الفريضة راكبًا لعذر ، وال يمكنه النزول في الوقت ؛ أن يستقبل القبلة إن 
استطاع ، فإن لم يستطع صلى على حسب حاله ، ويجب عليه فعل ما يقدر عليه من ركوع وقيام ، وسجود 
وطمأنينة ، فإن لم يتمكن من الركوع والسجود أومأ بالسجود قاعدًا ، وبالركوع قائمًا ؛ إن تمكن من القيام ، وما 

ال يقدر عليه ال يكلف به .
فإن تمكن من النزول في الوقت ، أو كانت تجمع لما بعدها وتمكن من النزول في وقت المجموعة ؛ وجب عليه 

االنتظار حتى ينزل فيصلي صالة تامة .

صالة المسافر : 
يشرع للمسافر قصر الصالة الرباعية من أربع إلى ركعتين ؛ ويبدأ القصر بخروج المسافر من عامر بلده ؛ ويقصر 
المسافر الصالة في كل سفر ، ولو تكرر سفره ، وليس للسفر مسافة محددة ، بل كل ما دل العرف على أنه سفر 

قصرت فيه الصالة.
فإن صلى مسافر خلف مقيم ، فإن كان في رباعية ، أتم أربعًا إن أدرك من صالته ركعتين فأكثر ، وإال قصر ، 
وإن كان المسافر يصلي المغرب جلس بعد الثالثة حتى يسلم اإلمام فيسلم معه ، وإن كان المقيم يصلي المغرب 

والمسافر يصلي العشاء أتم أربعًا.
وليس للسفر الذي تقصر فيه الصالة مدة محدودة ، فإذا أقام المسافر وأطال اإلقامة ، وتشبه بأحوال المقيمين 

، من التهيؤ بالمنزل ، واستئجاره ونحوه َأَتمَّ .
وإذا دخل الوقت ، ثم سافر َقَصر اعتبارًا بالفعل .

ومن كان سائرًا فال تجب عليه الجمعة ، وال تشرع منه إال تبعًا لغيره من المقيمين ، فإذا مرَّ بمن يصلي الجمعة 
بعد النداء الثاني صلى معهم ، وإن كان مقيمًا في البلد ، فيجب عليه أن يصلي الجمعة تبعًا للمقيمين . 

ويجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ؛ في وقت أحدهما ، ويسن إذا كان جادًا في 
السير .

وإذا نزل المسافر أثناء سفره  في مكان ؛ فاألفضل له أن يصلي كل صالة في وقتها قصرًا بال جمع ، وإن جمع 
فال بأس . 

ومن يباح له الجمع ؛ فاألفضل له أن يفعل األرفق به من جمع تأخير أو جمع تقديم .

صالة الجمعة : 
واجبة على كل مسلم ذكر ، بالغ ، عاقل ، ال عذر له .

ويشترط لها : 
- دخول الوقت كبقية الصلوات ؛ فال تصح قبل وقتها وال بعده ، ويدخل وقتها بزوال الشمس ؛ ويصح فعلها 

قبل الزوال .
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- أن يكون المصلون ثالثة مستوطنين بمساكن مبنيَّة بما جرت العادة بالبناء به .
- تقديم خطبتين .

وال تجب على امرأة ، ومسافر ، ومريض ، لكن إن حضرها أحدهم أجزأته ، ألن إسقاطها عن هؤالء للتخفيف 
عنهم .

ويستحب التبكير للذهاب إلى المسجد بعد طلوع الشمس ، وفي يومها كثرة الصالة على النبي صلى اهلل عليه سلم .
أحكام الخطبة : من دخل المسجد واإلمام يخطب ؛ لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ، وال يجوز الكالم 
واإلمام يخطب ، ويجوز لإلمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة ، ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلحة ؛ وتسن 
الصالة على النبي صلى اهلل عليه سلم إذا سمعها من الخطيب ، وال يرفع صوته بها ؛ لئال يشغل غيره بها . ويسن 
أن يؤمن على دعاء الخطيب بال رفع صوت ، وال يرفع اإلمام يديه حال الدعاء ، إال في اإلستسقاء ، فإنه يسن 
لإلمام والمأمومين ، وفي غير االستسقاء يشير بأصبعه ، وال يجوز له العبث حال الخطبة بيد أو رجل أو لحية 
أو ثوب أو غير ذلك ، وال ينبغي له أن يلتفت يمينًا وشمااًل ، ويشتغل بالنظر إلى الناس ، أو غير ذلك ؛ ألن 
ذلك يشغله عن االستماع للخطبة ، ولكن ليتجه إلى الخطيب ، وإذا عطس فإنه يحمد اهلل سرًا بينه وبين نفسه .

ويجوز الكالم قبل الخطبة وبعدها وإذا جلس اإلمام بين الخطبتين لمصلحة ، لكن يكره التحدث بأمور الدنيا .
ويسن في خطبتي الجمعة أن يخطب على المنبر ؛ وأن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم ؛ وأن 
يجلس بينهما ، وأن يخطب قائمًا ؛ وأن يقصر الخطبة تقصيرًا معتداًل ؛ وأن يرفع صوته بها ، حتى إذا فرغ من 

الخطبتين أقام الصالة مباشرة ، ثم صلى من غير فصٍل طويٍل .

وصفة صالتها : 
أن ُتصلى ركعتين كالفجر ، ويسن أن يقرأ في الركعة األولى منهما بسورة الجمعة بعد الفاتحة ، ويقرأ في 
الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقين ؛ أو يقرأ في األولى سورة األعلى ، وفي الثانية بالغاشية ، وإن 

قرأ غير ذلك فال بأس .
ومن أدرك مع اإلمام من صالة الجمعة ركعة أتمها جمعة ؛ وإن أدرك أقل من الركعة ؛ بأن رفع اإلمام 
ها ظهرًا أربع ركعات .  رأسه من الركعة الثانية قبل دخوله معه ؛ فاتته صالة الجمعة ، فإذا سلَّم اإلمام أتمَّ

صالة العيدين : 
وهما عيد الفطر وعيد األضحى ، وصالتهما فرض كفاية على كل مسلم ذكر مكلف ال عذر له. 

َلم بالعيد إال بعد الزوال  َر ُرمٍح –بنظر العين- إلى الزوال ، فإن لم ُيعآْ ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها َقدآْ
، ُصلِّيت من الغد قضاًء .

ويسن للمسلم أن يأكل قبل الخروج لصالة الفطر تمرات وترًا ، وأن ال يطعم يوم النحر حتى يصلي ، وأن يتجمل 
باالغتسال بعد الفجر ، ويلبس أحسن الثياب ، ويبكر في الخروج. ويسن للنساء الخروج لصالة العيد شرط أن ال 

يخرجن متطيبات ، وال متبرجات .
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وصفتها : 
ذ  ركعتان بغير أذان وال إقامة  ؛ يكبر تكبيرة اإلحرام ، ثم يستفتح ، ثم يكبر خمس تكبيرات أو ست ، ثم يتعوَّ
ويبسمل ، ثم يقرأ جهرًا في األولى: الفاتحة وسورة األعلى ، وفي الثانية بعد ست أو خمس تكبيرات غير تكبيرة 

االنتقال : سورة الغاشية ، ومن قرأ غيرهما فال بأس ؛ فإذا سلَّم من الصالة خطب بالناس .
ويشرع لمن فاته شيٌء من صالة العيد قضاؤه على صفته بالتكبيرات الزوائد .

ويسن في العيدين التكبير » اهلل أكبر اهلل أكبر ، ال إله إال اهلل واهلل أكبر ، اهلل أكبر وهلل الحمد » يرفع به الصوت 
؛ إال األنثى فال تجهر به ، فيكبر في ليلة عيد الفطر من غروب الشمس ليلة العيد إلى دخول اإلمام للصالة ، 
وفي عيد األضحى من طلوع الفجر من أول يوم من شهر ذي الحجة ، إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من 

آخر أيام التشريق .

صالة الكسوف :  
وهي الصالة عند كسوف الشمس أو خسوف القمر .

 ويبدأ وقتها من ابتداء الكسوف إلى التجلي ،وال تقضى صالة الكسوف بعد التجلي ؛ لفوات محلها ، فإن تجلى 
الكسوف قبل أن يعلموا به ؛لم يصلوا له. 

وصفتها : 
أن يصلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ، يقرأ في األولى الفاتحة وسورة طويلة ، ثم يركع ركوعًا طوياًل ، ثم 
ُد« بعد اعتداله ، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون  يرفع رأسه ويقول : »َسِمَع اهلُل ِلَمنآْ َحِمَده َربََّنا وَلَك الآَْحمآْ
األولى ، ثم يركع فيطيل الركوع ، وهو دون الركوع األول ، ثم يرفع رأسه ويقول : »َسِمَع اهلُل ِلَمنآْ َحِمَده ، َربََّنا 
ُد » ويحمد  ٍء َبعآْ َء َما ِشئآَْت ِمنآْ َشيآْ ِض َوِملآْ َء اأَلرآْ َمَواِت َوِملآْ َء السَّ ًدا َكِثيًرا َطيًِّبا ، ُمَباَرًكا ِفيِه ِملآْ ُد َحمآْ وَلَك الآَْحمآْ
اهلل ، ويطيل ويكرر قول »لربي الحمد« ، ثم يسجد سجدتين طويلتين ، ويطيل الجلوس بين السجدتين ، ويدعو ، ثم 

يصلي الركعة الثانية كاألولى بركوعين طويلين وسجودين طويلين ، ثم يتشهد ويسلم .
ويسن أن تصلى في جماعة ، وأن يعظ اإلمام الناس بعد الصالة ويحذرهم من الغفلة واإلغترار ، ويأمرهم 

باإلكثار من الدعاء واالستغفار، والصدقة .
فإن انتهت الصالة قبل أن ينجلى الكسوف ذكر اهلل ودعاه حتى ينجلي ، وال يعيد الصالة ، وإن انجلى الكسوف 

وهو في الصالة أتمها خفيفة ، وال يقطعها .

صالة االستسقاء : 
هي التعبد هلل تعالى بطلب السقيا بالصالة ، وتشرع إذا أجدبت األرض ، وانحبس المطر.
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صفتها : 
كصالة العيد .

وللمسلم أن يستسقى بالصالة جماعة ، أو بالدعاء في خطبة الجمعة ، أو بالدعاء بال صالة وال خطبة .

صالة الجنازة : 
الصالة على الميت فرض كفاية ، إذا فعلها البعض سقط اإلثم عن الباقين ، وتبقى في حق الباقين سنة ، وإن 

تركها الكل أثموا .

ويشترط فيها : 
النية ، واستقبال القبلة ، وستر العورة ، وطهارة المصلي ، واجتناب النجاسة ، وإسالم المصلى عليه ، وحضور 

الجنازة إن كانت بالبلد ، وكون المصلي مكلفًا .
 

وأركانها : 
القيام فيها ، والتكبيرات األربع ، وقراءة الفاتحة ، والصالة على النبي صلى اهلل عليه سلم ، والدعاء للميت ، 

والتسليم ، وترتيب أفعالها .

وصفتها : 
أن يقوم اإلمام والمنفرد عند صدر الرجل ، ووسط المرأة ، ويقف المأموم خلف اإلمام ، ويسن جعلهم ثالثة 
صفوف ، ثم يكبر لإلحرام ، ثم يتعوذ ، ثم يسمي ويقرأ الفاتحة ، ثم يكبر الثانية ويصلي بعدها على النبي صلى 
ِفرآْ َلُه  اهلل عليه سلم )مثل الصالة عليه في تشهد الصالة(  ، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت ، ومنه » اللَُّهمَّ اغآْ

ِسلآُْه ِبالآَْماِء َوالثَّلآِْج َوالآَْبَرِد ، َوَنقِِّه ِمَن الآَْخَطاَيا ،  َخَلُه ، َواغآْ عآْ ُمدآْ ِرمآْ ُنُزَلُه ، َوَوسِّ ُف َعنآُْه ، َوَأكآْ ُه ، َوَعاِفِه َواعآْ َحمآْ َوارآْ
ِجِه  ًجا َخيآًْرا ِمنآْ َزوآْ ِلِه ، َوَزوآْ اًل َخيآًْرا ِمنآْ َأهآْ َنِس ، َوَأبآِْدلآُْه َداًرا َخيآًْرا ِمنآْ َداِرِه ، َوَأهآْ َب اأَلبآَْيَض ِمَن الدَّ يآَْت الثَّوآْ َكَما َنقَّ
ُه ِمنآْ َعَذاِب الآَْقبآِْر ، وِمنآْ َعَذاِب النَّاِر » ، وإن كان المصلى عليه صغيرًا قال: » اللَُّهمَّ  ِخلآُْه الآَْجنََّة ، َوَأِعذآْ ، َوَأدآْ
ًرا » ، ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قلياًل ، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ، وإن  َعلآُْه َلَنا َفَرًطا َوَسَلًفا َوُذخآْ اجآْ

كبر خمس تكبيرات ؛ أو ست فال بأس  .
ومن فاتته بعض الصالة على الجنازة ، دخل مع اإلمام فيما بقي ، ثم إذا سلم اإلمام ؛ قضى ما فاته على 

صفتها. ومن فاتته الصالة على الميت قبل دفنه ؛ صلى على قبره .
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3- الصوم
وهو اإلمساك بنية العبادة عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .

وصوم شهر رمضان ركن من أركان اإلسالم الخمسة ، وفريضة من فرائضه ، ويبدأ وجوب صومه إذا ُعلم دخول 
الشهر برؤية هالله ، أو بالشهادة على الرؤية واإلخبار عنها ، أو بإكمال عدة شهر شعبان ثالثين يوًما ، فإذا 

رؤي الهالل في بلد وجب الصوم على جميع البلدان التي توافق بلد الرؤية في مطلع الهالل .
ويسن : السحور ، واالجتهاد في العبادة من صالة وقراءة قرآن وصدقة ، وتعجيل اإلفطار ، وأن يفطر على رطب 

، فإن لم يجد فعلى تمر ، فإن لم يجد فعلى ماء ؛ فإن لم يجد
ر من طعاٍم وشراٍب . فعلى ما تيسَّ

مفسداته : 
1. الجماع : وهو تغييب رأس الذكر في الفرج ،  فمتى جامع الصائم بطل صيامه ، ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي 
جامع فيه ، ويجب عليه مع قضائه الكفارة وهي : عتق رقبة ، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها فعليه 
أن يصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين ، بأن لم يقدر على ذلك لعدم استطاعته لكبر 
سنه ، أو مرضه الدائم ، أو لضرره في معيشته فعليه أن يطعم ستين مسكينًا ، من الطعام المأكول في البلد . 

وأما النائم إذا احتلم فأنزل فال شيء عليه ، وصيامه صحيح .
2. األكل أو الشرب متعمدًا ، فإن أكل أو شرب ناسيًا ؛ فال شيء عليه ، ويتم صومه.

كر ، واالختيار ، والعلم ، فلو نسي ، أو ُأكره ، أو جهل الحكم الشرعي ،  وال يفطر بشيء من المفطرات إال بالذِّ
فأتى شيئًا من المفطرات فال شيء عليه .

3. الحيض والنفاس .
ومن أفطر في رمضان بسبب مباح كاألعذار الشرعية التي تبيح الفطر كالحيض والسفر , أو بسبٍب محرم كمن 
أبطل صومه بجماٍع أو غيره , وجب عليه القضاء ؛ ويستحب له المبادرة بالقضاء ؛ إلبراء ذمته ، ويستحب أن 
يكون القضاء متتابعًا ؛ ويجوز له التأخير ؛ ألن وقته موسع , لكن إذا لم يبق من شعبان إال قدر ما عليه فإنه 

يجب عليه التتابع ؛ لضيق الوقت . 
وال يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الخر لغير عذر ؛ فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه 
يصوم رمضان الحاضر ، ويقضي ما عليه بعده ، فإن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة 
فليس عليه إال القضاء ، وإن كان لغير عذر يستحب له مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم من قوت البلد .

وإن مات بعد رمضان الجديد فإن كان تأخيره القضاء لعذر - كالمرض والسفر - حتى أدركه رمضان الجديد فال 
شيء عليه أيضًا ، وإن كان تأخيره لغير عذر وجبت الكفارة في تركته ، بأن ُيخرج عنه إطعام مسكين عن كل 

يوم . 
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ومن ال يستطيع الصيام أداًء وال قضاءًًً كالكبير الهرم ، والمريض الذي ال يرجى برؤه فقد خفف اهلل عنهم ، 
َعُم من تركته عن كل يوم مسكينًا .  فأوجب عليهم بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم ، فإن مات فإنه ُيطآْ
وأما من أفطر بعذر يزول كالمسافر والمريض -مرضًا يرجى زواله- ، والحائض والنفساء ؛ فإنه يجب عليه القضاء 

بأن يصوم األيام التي أفطر فيها .
والمسافر في سفره إن كان يشق عليه الصوم مشقة شديدة فيحرم عليه الصوم مع صحته إذا صام ، وإن كان 

يشق عليه مشقة يسيرة فيستحب له الفطر ، ويكره الصوم ؛  وإن كان ال يشق عليه الصوم فاألفضل الصوم .
ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، وتكفي نية واحدة 

في أول الصيام إال إن قطعه بمرض أو سفر أو نحو ذلك فإنه يجدد النية . 
أما صوم النفل المطلق فيجوز بنية من النهار ، أما المعين كصوم يوم عرفة ، وستة أيام من شوال ، ويوم 

عاشوراء ، ونحو ذلك ، فال بد من تعيين النية من الليل ، وإال كان نفاًل مطلقًا .
صيام التطوع : يسن صيام يوم وأفطار يوم وهو أفضل الصيام صيام داود عليه السالم ، وصيام ثالثة أيام من 

كل شهر ، وصيام يوم األثنين ، ويوم عرفة ، وستة أيام من شوال ، واليوم العاشر من شهر اهلل المحرم . 
ويحرم صيام يوم عيد الفطر أو يوم عيد األضحى ، وإفراد يوم الجمعة بصيام خاص .

زكاة الفطر : تجب زكاة الفطر على كل مسلم ؛ ذكًرا كان أو أنثى ، صغيرًا أو كبيرًا ، قبل صالة عيد الفطر .
ًا كان ، أو شعيرًا  ومقدار ما يخرج عن كل شخص صاع ، ويساوي )40‚2 كغم( تخرج من غالب قوت البلد ، ُبرَّ
، أو تمرًا ، ... أو غير هذه األصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد ، وغلب استعمالهم له ؛ كاألرز والذرة ، 

واللحم ، وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه ، ويجوز إخراجها مااًل بدل الطعام إن احتياج لذلك .
ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ؛ وإخراجها يوم العيد قبل الصالة أفضل ، فإن أخرها عن صالة 

العيد بغير عذر أثم وليس له قضائها ، وإن كان لعذر وجب عليه إخراجها قضاء .
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4- الزكاة
وهي حٌق مقدٌر شرعًا للفقراء في أموال األغنياء يخرجه الغني تعبدًا هلل عز وجل في وقت وجوبه .

ٌل عليه . وتجب الزكاة على المسلم في ماٍل : َمَلَكُه ، وبلغ نصابًا ، ومضى َحوآْ
وتمام الحول مشترط في النقود وبهيمة األنعام وعروض التجارة ، أما الخارج من األرض فتجب فيه الزكاة عند 
جنيه وحصاده ، فال يعتبر فيه الحول . ونتاج البهائم التي تجب فيها الزكاة ، وربح التجارة ، حولهما حول 

أصلهما ؛ فال يشترط أن يأتي عليهما حول مستقل إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب .
ومن له ديٌن على معسر أو مماطل ؛ فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد ، فإن كان دينه على من إذا طلبه 

يه كل عام . منه دفعه إليه ؛ فإنه يزكِّ
 وما ُأِعدَّ من األموال لالستعمال ، فال زكاة فيه كدور السكنى ، والثياب ، وأثاث المنـزل ، والسيارات ، والدواب 

المعدة للركوب واالستعمال .
وما ُأِعدَّ للكراء كالسيارات والدكاكين والبيوت ، فتجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها 

إلى غيرها من أمواله ، وحال عليها الحول من حين العقد .
ومنآْ وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها ، وجب إخراجها من تركته ، فال تسقط بالموت.

زكاة بهيمة األنعام : وهي : اإلبل ، والبقر ، والغنم ، فتجيب الزكاة فيها بشرطين :
األول : أن تتخذ لَدٍر -أي للحليب- ونسل ، فإن كانت للعمل في أرض ونحوها فال زكاة فيها ، وإن كانت للتجارة 

فتزكى زكاة عروض تجارة .
الثاني : أن تكون سائمة ، أي : راعية الحول أو أكثره ؛ فال تجب الزكاة في دواب ُتعلف بعلف اشتراه لها 

أو جمعه من الكأل أو غيره .

ومقدار الزكاة فيها : 

زكاة الغنمزكاة البقرزكاة اإلبل

زكاتهالعددزكاتهالعددزكاتهالعدد

1-4-1-29-1-39-

شاة120-40تبيع أو تبيعة )ما مت له سنة(39-30شاة5-9
شاتان200-121مسن أو مسنة)ما تم له سنتان(59-40شاتان10-14

60 فأكثرثالث شياه15-19
في كل 30 تبيع

وفي كل 40 مسنة
200 فأكثر

في كل 100 
شاة
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أربع شياه20-24

25-35
بنت 

مخاض)ما 
تم لها سنة(

36-45
بنت 

لبون)ما تم 
لها سنتان(

46-60
حقة)ما 
لها ثالث 
سنوات(

61-75
جذعة)ما 
لها أربع 

سنين(
بنتا لبون76-90

حقتان91-120

أكثر من 
120

في كل 50 
حقة

وفي كل 
40 بنت 

لبون
 

وال تؤخذ هرمة ، وال معيبة ، وال تؤخذ احلامل وال التي تُربِي ولدها ، وال النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها .

وإذا شاء صاحب املال أن يخرج أفضل مما وجب عليه ؛ فهو أفضل وأكثر أجراً ، وإن كان املال مختلطاً من كبار وصغار ، أو 

صحاح ومعيبات ، أو ذكور وإناث ، أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة املالني ، فيقوم املال كباراً ويعرف ما يجب 

فيه، ثم يقوم صغاراً كذلك ، ثم يؤخذ بالقسط ، وهكذا األنواع األخرى من صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث ، فلو كانت 

قيمة اخملرج من الزكاة إذا كان النصاب كباراً صحاحاً عشرين ، وقيمته إذا كان صغاراً مراضاً عشرة فيخرج النصف من 

هذا والنصف من هذا ، أي ما يساوي خمسة عشر .

زكاة احلبوب والثمار : جتب الزكاة في احلبوب كلها ، كاحلنطة ، والشعير ، واألرز ، وسائر احلبوب ، وفي كل ما يُكَال ويُدَّخر 

من الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما حال حصادها أو جنيها ، ونصابها خمسة أوسق )690 كجم( .

والقدر الواجب إخراجه في زكاة احلبوب والثمار يختلف باختالف وسيلة السقي ، فإذا سقي بال مؤونة كالذي سقي 

باألمطار والعيون واألنهار فيجب فيه العشر )10٪( ، وفيما سقي مبؤونة كالذي سقي من اآلبار واآلالت ففيه نصف 

العشر )٪5(  .

زكاة النقدين : 
وهما الذهب والفضة ، وما اشتق منهما من نقود ، وسبائك وغير ذلك .
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)7‚92غم(  أو   ، )85 غم( من الذهب عيار 24 قيراطاً  ، وهو ما يساوي  إذا بلغ عشرين مثقاالً  وجتب الزكاة في الذهب 

من عيار 22قيراطاً ، أو )14‚97غم( من عيار 21قيراطاً ، أو )3‚113غم( من عيار 18 قيراطاً ، أو )5‚127غم( من عيار 16 

قيراطاً .

والفضة إذا بلغت مائتي درهم إسالمي ، وهو ما يساوي )595 غم( .

ومقدار الزكاة فيهما : ربع العشر )5‚2٪( سواء كانا مضروبني أو غير مضروبني .

زكاة عروض التجارة : 
وهي ما أعد لبيع وشراء ألجل الربح . 

ويشترط لوجوب الزكاة فيها : أن تبلغ قيمتها نصابًا من أحد النقدين )الذهب ، أو الفضة( ، ومتام احلول عليها .

وتخرج زكاة العروض بأن تَُقوَّم عند متام احلول بأحد النقدين : الذهب والفضة ويراعى في ذلك األفضل للفقراء ، فإذا 

قُوِّمت وبلغت قيمتها نصابًا بأحد النقدين أُخرج ربع العشر )5‚2٪( من قيمتها  .

ونصاب العروض = 85 )نصاب الذهب( × سعر غم الذهب وقت الزكاة .             أو

                   = 595 )نصاب الفضة( × سعر غم الفضة وقت الزكاة .

النصاب  بلغت  فقد  أكثر  أو  السابقتني  املعادلتني  أحد  ناجت ضرب  تساوي  ميلكها  التي  التجارية  العروض  كانت  فمن 

ووجبت فيها الزكاة .

أهل الزكاة : 
، أو يجدون بعض كفاية العام ، فيعطون من الزكاة كفايتهم من النفقات  1- الفقراء ، وهم الذين ال يجدون شيئاً 

الشرعية من الطعام والشراب واللباس وأجرة املسكن وغير ذلك ، واحلوائج األصلية من أثاث البيت وآالته بحسب ما 

يليق بهم .

2- املساكني ، وهم الذين يجدون أكثر كفاية العام أو نصفها ، فيعطى املسكني من الزكاة متام كفايته لعام كامل .

3- العاملون عليها ، وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحابها ويحفظونها ويوزعونها على مستحقيها 

َّب لهم رواتب من بيت املال على هذا  بأمر إمام املسلمني ، فيعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم ، إال إن كان ولي األمر رت

العمل ، فال يجوز أن يعطوا شيئاً من الزكاة .

4- املؤلفة قلوبهم ، وهم من يرجى إسالمه من الكفار ، بأن ظهرت منه قرائن الرغبة في اإلسالم ، ومن يرجى بعطيته 

قوة إميانه ، أو إسالم نظيره ، ومن يرجى بعطيته كف شره عن املسلمني ، أو شر غيره بشرط أن يكون سيداً مطاعاً 

في قومه .

5- الرقاب ، وهم األرقاء املكاتبون الذين ال يجدون وفاًء ، فُيعطى املُكاتب ما يقدر به على وفاء دينه حتى يُعَتقَ ويخلَّص 

من الرق ، أو أن يشتري املسلم من زكاته عبداً فيعتقه ، أو أن يفتدي من الزكاة األسير املسلم ؛ ألن في ذلك فك رقبة 

املسلم من األسر .
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6- الغارم ، وهو املَدين ، سواء كان غارماً لغيره ، وهو الغارم ألجل إصالح ذات البني ، أو غارماً لنفسه ، كأن يكون عليه 

دين ال يقدر على تسديده .

7- في سبيل اهلل ، واملراد به اجلهاد في سبيل اهلل .

8- ابن السبيل ، وهو املسافر املنقطع به سفره بسبب نفاد ما معه أو ضياعه .

ويجوز صرف جميع الزكاة إلى صنف واحد من هذه األصناف ، ويجزئ االقتصار على إنسان واحد ، ويستحب دفعها إلى 

األقارب احملتاجني الذين ال تلزمه نفقتهم األقرب فاألقرب .

5- الـحـج
، وفريضة من  وهو الذهاب إلى بيت اهلل احلرام ألداء شعائر محددة في شهر ذي احلجة. وهو ركن من أركان اإلسالم 
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فرائضه.

رَه بال عذر . يجب على املسلم أن يبادر بأداء احلج الواجب مع اإلمكان ، ويأثم إن أخَّ

شروط وجوبه : اإلسالم ، والعقل ، والبلوغ ، واحلرية ، واالستطاعة .

ويصح فعل احلج والعمرة من الصبي نفالً ، فإن كان الصبي دون التمييز عقد عنه اإلحرام وليه بأن ينوي عنه ، ويجنبه 

احملظورات ، ويطوف ويسعى به محموالً ، ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى ، ويرمي عنه اجلمرات ، وإن كان الصبيُّ 

مميزاً نوى اإلحرام بنفسه بإذن وليه ، ويؤدي ما قدر عليه من مناسك احلج ، وما عجز عنه يفعله عنه وليه ، ويطوف 

ويسعى به راكباً أو محموالً إن عجز عن املشي  .

ه ما يجتنب  وكل ما أمكن الصغير- مميزًا كان أو دونه - فعله بنفسه كالوقوف واملبيت لزمه فعله ، ويجتنب في َحجِّ

الكبير من احملظورات .

والقادر على احلج هو الذي يتمكن من أدائه بدنًيا وماديًّاً بأن ميكنه الركوب ، ويتحمل السفر ، ويجد من املال بلغته التي 

تكفيه ذهاباً وإياباً ، ويجد أيًضا ما يكفي أوالده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم  ، وال بد أن يكون

ذلك بعد قضاء الديون واحلقوق التي عليه ، وبشرط أن يكون طريقه إلى احلج آمناً على نفسه وماله . 

، أو مريًضا مرًضا مزمنًا ال يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه  ، بأن يكون كبيرًا هرماً  فإن قدر مباله دون جسمه 

ويعتمر- حجة وعمرة اإلسالم - من أيِّ مكان ، ويشترط في النائب عن غيره في احلج أن يكون قد حجَّ عن نفسه حجة 

اإلسالم ، ويعطى النائب من املال ما يكفيه تكاليف السفر ذهاباً وإياباً . 

ويشترط لوجوبه على املرأة زيادةً على ما سبق من الشروط : وجود احملرم الذي يسافر معها ألدائه ؛ ومحرم املرأة هو 

زوجها ، أو من يحرم عليه نكاحها حترميًا مؤبداً بنسب ؛ كأبيها وابنها وأخيها وابنه وعمها وابن أختها وخالها وعمها 

وابن أخيها ، أو حرم عليه نكحها بسبب مباح كأخ من رضاع أو عم من رضاع ونحوه ، أو مبصاهرة كزوج أمها وابن زوجها 

، وأبي زوجها ، وزوج بنتها .

ونفقة محرمها في السفر عليها ، فيشترط لوجوب احلج عليها أن متلك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهاباً وإياباً . 

ومن وجدت محرماً وفرطت بالتأخير حتى فقدته مع قدرتها املالية انتظرت حصوله، فإن أيست من حصوله استنابت 

من يحج عنها .

ومن وجب عليه احلج ثم مات قبل احلج أخرج من تركته من رأس املال املقدار الذي يكفي للحج ، واستنيب عنه من 

يؤديه عنه ؛ واحلج عن الغير يقع عن احملجوج عنه كأنه فعله بنفسه ، ويكون الفاعل مبنزلة الوكيل ينوي عنه ويلبي 

،وإن جهل اسمه أو نسيه لبى عمن سلم إليه املال  ،ولو لم يسمه في اللفظ  ، ويكفيه أن ينوي النسك عنه  عنه 

ليحج عنه به .

مواقيت احلج : للحج مواقيت زمانية ، ومكانية :

فالزمانية هي : 
شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي احلجة . 
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وأما المواقيت المكانية 
فهي احلدود التي ال يجوز للحاج أو املعتمر أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام ، وهي : ذو احلليفة ألهل املدينة ، واجلحفة 

َّ بها من  ألهل الشام ، و قرن املنازل ألهل جند ، و يلملم ألهل اليمن . فُيْحِرم منها أهلها املذكورون ، ويُحِرم منها من مر

اً أو عمرة . غيرهم وهو يريد حجَّ

ومن كان منزله دون املواقيت ، فإنه يحرم من منزله للحج والعمرة ، ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم من مكة ، فال 

أو  التنعيم  أو  احِلْل إما عرفات  أدنى  ، وأما العمرة فيخرجون لإلحرام بها من  إلى امليقات لإلحرام منه باحلج  يخرجون 

اجلعرانة أو غيرها يفعل األيسر له .

ومن لم مير مبيقات في طريقه من تلك املواقيت أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه ، وكذا من ركب الطائرة فإنه يحرم 

إذا حاذى أحد هذا املواقيت من اجلو ، فينبغي له أن يتهيَّأ باالغتسال والتنظف قبل ركوب الطائرة ، فإذا حاذى امليقات 

نوى اإلحرام ولبى وهو في اجلو ، وال يجوز له تأخير اإلحرام إلى أن يهبط في املطار . 

اإلحرام :  
مبا  رأسه ووجهه  وأن يتطيب في  ؛  بدنه  االغتسال بجميع  له  اإلحرام يستحب  . وقبل  النسك  الدخول في  نية  وهو 

تيسر من أنواع الطيب ، ويستحب للذَّكر قبل اإلحرام أن يتجرد من اخمليط )وهو كل ما يخاط على قدر البدن أو بعضه 

كالقميص والسراويل( ، ويلبس إزاراً ورداًء أبيضني نظيفني ، ويجوز بغير األبيضني مما جرت عادة الرجال بلبسه .

ولو أحرم وعليه ثيابه اخمليطة صح إحرامه ، ووجب عليه نزع اخمليط . 

أنواع النسك : 
يخير احلاج بأن يحرم مبا شاء من األنساك الثالثة ، وهي : التمتع ، والقران ، واإلفراد .

فاملتمتع يحرم بالعمرة في أشهر احلج ، ويفرغ منها ، ثم يحرم باحلج في عامه .

واملفرد يحرم باحلج فقط من امليقات ، ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال احلج .

والقارن يحرم بالعمرة واحلج معاً ، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها احلج قبل شروعه في طوافها ، أو يحرم باحلج ثم 

يدخل عليه العمرة .

وعلى املتمتع والقارن ذبح هدي)بدنة ،أو بقرة ، أو شاة( إن لم يكن من حاضري املسجد احلرام وهم أهل مكة واحلرم ، فإن 

لم يجد صام عشرة أيام ؛ ثالثة في احلج وسبعة إذا رجع إلى أهله. 

وأفضل هذه األنساك الثالثة : التمتع إن لم يسق الهدي ، فإن ساق الهدي فاألفضل القران ، وإن أتى بعمرة قبل أشهر 

احلج ومكث مبكة حتى حج ، فاألفضل في حقه اإلفراد .

فإذا أحرم بأحد هذه األنساك لبَّى عقب إحرامه، بتلبية النبي صلى اهلل عليه سلم : ) لبيك اللهم لبيك ، لبيك ال شريك 

لك لبيك ، إن احلمد والنعمة لك وامللك ، ال شريك لك.( ، ويكثر من التلبية ، ويرفع بها صوته ، وإن زاد غير ذلك مما ورد 

عن النبي صلى اهلل عليه سلم والصحابة رضوان اهلل عليهم فال بأس . 
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محظورات اإلحرام : 
وهي احملرمات التي يجب على احملرم جتنبها بسبب اإلحرام، وهذه احملظورات تسعة أشياء :

األول : حلق شعر الرأس .

 والثاني : تقليم األظافر أو قصها من يد أو رجل بال عذر . 

والثالث : تغطية رأس الذكر . 

والرابع : لبس الذكر المخيط على بدنه
واجلوارب  والقفازين  كاخلفني  البدن  أو  العضو  قدر  على  عمل  ما  وهو   ، سراويل  أو  عمامة  أو  قميص  من  بعضه  أو   

والقميص ، أما املرأة فتلبس من الثياب ما شاءت حال اإلحرام ؛ حلاجتها إلى الستر ، إال أنها ال تلبس برقعاً ، وتغطي 

وجهها بغيره من اخلمار واجللباب ، وال تلبس القفازين على كفيها .

والخامس : الطيب : 
فيحرم على احملرم استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه . 

والسادس : قتل صيد البر واصطياده  ، 

والسابع : عقد النكاح ، 
فال يعقد النكاح لنفسه وال لغيره بالوالية أو الوكالة ، 

والثامن : الجماع ، 
فمن جامع قبل التحلل األول)قبل رمي جمرة العقبة( فسد نسكه وعليه التوبة ، ويلزمه املضي فيه وإكمال نسكه 

، ويلزمه أيًضا أن يقضيه ثاني عام ، وعليه ذبح بدنة . وإن كان الوطء بعد التحلل األول )بعد رمي جمرة العقبة( لم 

يفسد نسكه ، فيمضي فيه ، وعليه فدية أذى )ذبح شاة أو أطعم ستة مساكني أو صيام ثالثة أيام( .

والتاسع : المباشرة دون الفرج .
ومن فعل شيء من هذه احملظورات عن جهل أو نسيان أو إكراه ، فال إثم وال فدية عليه ، ومن فعل شيء منها عاملاً ذاكراً 

فهو آثم وعليه فدية أذى .

ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية ، وذكر اهلل ، وقراءة القرآن ، واألمر باملعروف ، والنهي عن املنكر ، فإذا وصل إلى 

مكة ، فإن كان محرماً بالتمتع فإنه يؤدي 
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مناسك العمرة: 
فيطوف بالبيت سبعة أشواط ،

يبتدئ من احلجر األسود ، فيحاذيه ببدنه كله أو بعضه ، ويقول: »اهلل أكبر« ، ويستلم احلجر بيده اليمنى و يقبله إن 

أمكن ، أو يستلمه بيده ويقبل يده ، أو يستلمه بشيء ويقبله ، فإن لم ميكنه الوصول إلى احلجر لشدة الزحام ، فإنه 

يكتفي باإلشارة إليه بيده وال يقبل يده بعد اإلشارة ، ويجعل البيت عن يساره ، ثم يبدأ الشوط األول ، ويشتغل بالذكر 

والدعاء وتالوة القرآن ، فإذا وصل إلى الركن اليماني استلمه أي مسحه بيده اليمنى إن أمكن ، وال يقبله وال يشير إليه 

ََّنا آتَِنا فِي الدُّنَْيا َحَسَنًة وَفِي اآْلِخرَِة َحَسَنًة وَِقَنا َعذَاَب النَّارِ« فإذا وصل  ويقول بني الركن اليماني واحلجر األسود : »رَب

إلى احلجر األسود فقد مت الشوط األول ، فيستلم احلجر ، أو يشير إليه ، ويبدأ الشوط الثاني وهكذا حتى يكمل سبعة 

أشواط .

ويسن الرََمل )وهو اإلسراع في املشي( في األشواط الثالثة األولى ، واالْضطِباُع )وهو جعل طرف رداء اإلحرام حتت اليد 

اليمنى واآلخر فوق اليسرى( في الطواف .

ثم يصلي بعده ركعتني خفيفتني يقرأ فيهما بسورتي الكافرون واإلخالص ، واألفضل أداؤهما خلف مقام إبراهيم إن 

َّ أدَّاهما في أي مكان من املسجد . أمكن بأن يجعل املقام بينه وبني البيت ، وإال

َفا وَامْلَرْوَةَ ِمنْ َشَعائِِر  ثم يخرج إلى الصفا فيسعى بينه وبني املروة فإذا أقبل على الصفا ، قرأ قوله تعالى : { ِإنَّ الصَّ

َّ اهلُل ، وَْحَدُه الَ َشِريَك  ِ } )البقرة:158( ، فيرقى على الصفا ، ويكبر اهلل ويحمده ويسبحه ثالثاً ، ويقول : »الَ ِإَلَه ِإال اهللَّ

  » َّ اهلُل وَْحَدُه ، أجَْنَزَ وَْعَدُه ، وَنََصرَ َعبَْدُه ، وََهزََم األَْحزَاَب وَْحَدُه َلُه ، َلُه امْلُلُْك وََلُه احْلَْمُد ، وَُهَو َعَلى كَلِّ َشيٍْء قَِديرٌ ، الَ ِإَلَه ِإال

ثالث مرات ، ويدعو بني ذلك مرتني ، ثم ينـزل من الصفا متجهاً إلى املروة ، ويكون بذلك قد بدأ الشوط األول ، ويسعى 

بني امليلني األخضرين سعياً شديداً ، وفي خارج امليلني ميشي مشياً معتاداً ، حتى يصل املروة فيرقى عليها ، ويقول ما 

قاله على الصفا ،

ويكون بذلك قد أنهى الشوط األول ، فينـزل من املروة متجهاً إلى الصفا ، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الثاني ؛ ميشي 

، ويختمها  ؛ يبدؤها من الصفا  ... وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط  في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه 

باملروة .

ويستحب أن يشتغل أثناء السعي بالدعاء والذكر أو تالوة القرآن .

َُّجل من جميع شعر رأسه واألفضل للرجل في هذا املوضع التقصير إذا كان إحرامه  فإذا فرغ من الشوط السابع قصر الر

باحلج قريباً ، وإال فاألفضل احللق ، وتقص األنثى من رؤوس شعر رأسها قدر أمنلة .

َّماً عليه باإلحرام ، من النساء والطيب ولبس اخمليط  وبذلك تتم مناسك العمرة فيحل من إحرامه ، ويباح له ما كان محر

، وغير ذلك .

وأما الذي يقدم مكة قارناً أو مفرداً فإنه يطوف طواف القدوم ، وإن شاء قدَّم بعده سعي احلج ، ويبقى على إحرامه إلى 

يوم النحر كما يأتي تفصيله إن شاء اهلل.
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 يوم التروية )الثامن( : 
يستحب فيه للمتمتع أن يحرم باحلج من مكانه الذي هو نازل فيه ، سواء كان في مكة ، أو خارجها ، أو في منى .

، ويشتغلون  التاسع  ، ويبيتون ليلة  الفجر  إلى  األوقات  إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر وبقية  ويخرج احلجاج 

بالتلبية ، ويرفعون صوتهم بها ، إلى أن يرموا جمرة العقبة يوم العيد .

يوم عرفة )التاسع( : 
يستحب فيه السير بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة ، وعرفة كلها موقف ؛ إال بطن عرنة ، ففي أي مكان وقف 

احلاج من ساحات عرفة ؛ أجزأه الوقوف فيه ، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر قصراً وجمعاً بأذان وإقامتني في 

الكعبة ، ويستمر في البقاء بعرفة والدعاء إلى  أول وقت الظهر ، ثم يتفرغ للدعاء في منزله من عرفة ، مستقبالً 

غروب الشمس .

والوقوف بعرفة ركن من أركان احلج ، بل هو أعظم أركان احلج ؛ ووقت الوقوف يبدأ بطلوع فجر يوم عرفة ، ويستمر إلى 

طلوع الفجر ليلة العاشر )يوم العيد( .

وبعد غروب الشمس يدفع احلاج من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار ؛ مستغفراً مكبراً ملبِّياً .

فإذا وصل إلى مزدلفة ؛ صلى املغرب والعشاء جمعاً مع قصر العشاء ركعتني بأذان واحد وإقامتني ، لكل صالة إقامة ، 

ثم يبيت مبزدلفة حتى يصبح ويصلي ؛ والسنة أن يبيت مبزدلفة إلى أن يطلع الفجر ، فيصلي بها الفجر في أول الوقت 

، ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر ، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس .

فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فيجوز له أن يتعجل في الدفع من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر 

، ويجوز ملن يلي أمر الضعفة من األقوياء أن ينصرفوا معهم .

يوم العيد )العاشر( : 
ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى ، ويدفع وعليه السكينة ، فإذا بلغ وادي محسر- وهو وادٍ بني مزدلفة ومنى يفصل 

بينهما ، وهو ليس منهما - أسرع .

ويأخذ حصى الجمار بحجم حبة الباقالء ، 
أكبر من احلمص قليالً  من طريقه قبل أن يصل إلى منى ، أومن حيث شاء ،  فإذا وصل إلى منى  ، أتى جمرة العقبة 

، وهي آخر اجلمرات مما يلي مكة ، وتسمى اجلمرة الكبرى ، فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة ، ويكبر مع كل 

حصاة ، وميتد زمن الرمي إلى طلوع فجر ليلة احلادي عشر . ثم بعد رمي جمرة العقبة األفضل أن ينحر هديه إن كان 
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يجب عليه هدي متتع أو قران ، فيشتريه ، ويذبحه ، ويوزع حلمه ، ويأكل منه .

ثم يحلق رأسه أو يقصر ، 
رَ وجب أن يعمم جميع رأسه ، واملرأة تقص من كل ضفيرة قدر أمنلة . واحللق أفضل ؛ فإن قَصَّ

وبعد الرمي ، واحللق أو التقصير  يكون قد حل له كل شيء حرم عليه باإلحرام إال النساء ، ثم يفيض إلى مكة ، فيطوف 

طواف اإلفاضة ، 

ويسعى بعده بين الصفا والمروة 
إن كان متمتعاً أو قارناً أو مفرداً ولم يكن سعى بعد طواف القدوم ، أما إن كان القارن أو املفرد سعى بعد طواف القدوم 

؛ فإنه يكفيه ذلك السعي املقدم ، فيقتصر على طواف اإلفاضة  ، ويحصل للحاج التحلل الكامل بالطواف بالبيت .

وترتيب هذه األمور األربعة : 
رمي جمرة العقبة ، ثم نحر الهدي ، ثم احللق أو التقصير ، ثم الطواف والسعي ؛ سنة ، ولو خالفه فقدم بعض هذه 

األمور على بعض ، فال حرج عليه.

وبعد طواف اإلفاضة يوم العيد يرجع إلى منى ، ويبيت بها وجوباً فيبيت مبنى ثالث ليال

ل بات ليلتني : ليلة احلادي عشر وليلة الثاني عشر ، وقدر الواجب من املبيت معظم الليل .  ل ، وإن تعجَّ إن لم يتعجَّ

ويصلي الصلوات فيها قصراً بال جمع ، بل كل صالة في وقتها .

أيام التشريق )الحادي عشر والثاني عشر( : 
ويرمي اجلمرات الثالث كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال ؛ فيبدأ باجلمرة األولى التي تلي مسجد اخليف ، فيرميها 

بسبع حصيات واحدة بعد واحدة ، ويقول مع كل حصاة : » اهلل أكبر » ،  ثم يتقدم قليالً فيقوم مستقبل القبلة ، ثم 

يرفع يديه ويدعو طويالً ، ثم يأتي إلى اجلمرة الوسطى ، فيرميها كذلك ، ثم يتقدم قليالً فيستقبل القبلة ويرفع يديه 

ويدعو طويالً ، ثم يتقدم إلى اجلمرة الكبرى فيرميها ، وال يقف عندها .

ويجوز للمريض وكبير السن واملرأة احلامل ومن يَُخاُف عليهم من شدة الزحام في الطريق أو عند الرمي ، ونحوهم من 

أهل األعذار أن يَُوكِّلوا منْ يرمي عنهم ، فيرمي النائب كل جمرة عن نفسه ثم عن مستنيبه .

ر  ثم بعد رمي اجلمرات الثالث في اليوم الثاني عشر ؛ إن شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس ، وإن شاء تأخَّ

وبات ورمى اجلمرات الثالث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر ، وهو أفضل ؛ وإن غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر قبل 

أن يرحتل من منى لزمه التأخر واملبيت والرمي في اليوم الثالث عشر .

واملرأة إذا حاضت أو نفست قبل اإلحرام ثم أحرمت ، أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصابها احليض أو النفاس وهي محرمة ، 
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فإنها تبقى في إحرامها ، وتعمل ما يعمله احلاج من الوقوف بعرفة واملبيت مبزدلفة ورمي اجلمار واملبيت مبنى ؛ إال أنها 

ال تطوف بالبيت حتى تطهر من حيضها أو نفاسها 

طواف الوداع : 
فإذا أراد احلاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت سبعة أشواط ، إال املرأة 

احلائض فإنها ال وداع عليها ، فتسافر بدون وداع .  

مت بحمد هلل ،،،

واهلل أعلى وأعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني .
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